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: الولخص
اطااا اٍّ إلب ضا ا إلسهلل إلحليإلب ضااا إلسذتاااقإلإلٛوتإلذاااقإلس
ك ااسإلإل،إلسٌٛتل ا إلي،ع ا ىإلس،إلٌسقااْإلٛسالشلااَ إليسهللالإل
ٍطااسإلإل،ع اا ىإلسرتاارلإليس، ط ا إلباا إلٌسٌاادإلسهللإل،إلسٛي
إل.ٓعل إليسشلد،ةه زِإليس،ًذدِإليس، إليسٜط،يس
عٌتااٍ إلنؾتإلحليدإلإل،اادٌ إلس، ػااسٌّإلبهاارسإلس،ف ز قااتإلس
كم شلاا إليسش ز اا إليقً هاا إلييذااد ه إلينم ٔ اا إل
ف دتمٍعإلذك م إليستكاًمؽتإلع ا إلهلل إلٌادٌنً إل
ة عاااّإليسذتاااب إلٌسجاااً إلزلتتاااوإلإل،ع ا ا ِإليس، اااوإلب،
إل.يغت فً إلعرسبو
فلكاااا إلماااا إلسذتاااا ك إليسككااااً إليسج اااا إل
 ػااسٌّإلإل،ةسف ا إلفطااعد إلس،تااص إلبه ا إلس،يذقًق ا إلس
 إلٜد سإلوتإلحلما إليضا،صم إليذق ًإلم إلس،قسيا إلم إلس
إلإل.ع نتؽت،إليسذتمدإلهللإلزبإلس. ينم ٔإلي ةًزإلي قد

 ػااسٌّ إلي ا إلٌقدضااً إل، إلنؾتإل اٍ ا إلسٜجا ٔإلسالضاا
اروإليسرتكاً إل،سذتك إليٌدٌنً إلشل إلبك ما إلس
 إلٜقّإلسذت ك إلبا ككً إلق ا إلسالضاٜيك اتإلع
إل. ضتعٛتغلبإليس،قهسإليس،ؿسس إليس،ق ٕمّإلعلْإلس
سلتاّإليسنتطا يسِإليسذتسٌاّ إل، إل ٌا إلسٜفح ٔإلسالض
قاااّإلسذتا ا ك إلبا ا ككً إل قاااً إلعلاااْإلإلٜفحعا ا إلع
 إلٜطااا،تك ماا إليسالماا ٔإليس،تن ؾاااسإليس،تعاا ي إليس،س
عقاًوإلما إل،تكاسٌ إلفراسزإلس،ػًزٓإليس،ّإليس،عدس،يس
ٌتلا إل،ا إلما إلس،يٝرل إليذااسزإلس، ضاٝسرتسسفا إليس
ًجااً إل،ااوإلوتإلس،إلنٜاادٌكت ًزٌ إلفاا،تطاالىتإليس،يس
ًسذدإل،اقٍ إلغرلإلسهللإلسٛروإليسرتكً إليس، ذقٍقإلب
إل.قه ز،س
ةغا ِإلإل،كإلعلاْإلمنا خإلكا إلس، إلبرٜفقكْإلسالض
يسنتتاانيشلؽتإليسنتطاات دٌ إلهتا إلٌس ك ااً إلجااسسٕمه إل

ABSTRACT
Islam came to the human world, and
they revere rulers, and owe them full of
humiliation and submission, and the
relationship between the ruled and the
ruler before the ruling of Islam is based
on conflict, oppression, overcoming,
and
slavery.
Then Islam came, a religion of mercy,
equality and freedom, and made the
relationship of the ruling with the ruled
based
on
cooperation,
osmosis,
integration, brotherhood, peace, justice,
consultation, and honor. It freed minds
from myths and legends, and freed
nations
from
oppression
and
authoritarianism and dictatorship. There
is no God in deed in presence deserves
humiliation and submission and docile,
but
one
God
the
Almighty.
He put an end to all tyrants and idols
and dictators who commit crimes
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against humanity in the name of God or
in the name of divine right. God is not
pleased with the slaves of injustice and
infidelity and corruption, but God wants
for His slaves goodness, convenience,
peace, unity, purity, knowledge, and
guidance.
Humankind has promoted with this
great religion, to the peak of perfection,
prosperity, strength, unity and its
brotherhood. Everyone rulers and ruled
alike worshipers of God, owe him
worship, obedience, love, hoping for his
mercy,, and fearing his torment.
Each of the ruler and the ruled is
committed by duties and rights. Humans
became happy for centuries and eras of
time in security, peace, brotherhood, the
development and progression. and thank
to Allah the god of everything.
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الوقذهة :
س،تع م إلمعإلسذتكّ

إلم إلحلكثسإلسنتط ٕ إلوتإلعؿسا إل ػ بك ًإلي عقٍادّسإل إليٌقاعإلبطا ه إل

سالفااسسيتإليس،ت ااسٌىت إلف ااَإلسً،قااتإلس،اارُإلٌعتاادلإلفٍااوإلبع ا إلسنتطاالمؽتإلسذتك ا إليس،طاالة إل
س،طٍ ضٍّإلٛإلعٜقّإلشل إلب ،دٌ إليس،تدٌ إلعلاْإلغاسسزإلسنت ادحلإلس،نؿاسساَإلسنتتادسيوإل:إل" إلما إلهللإلإل
هلل إليم إل،قٍؿسإل،قٍؿس"

()1

إلٌنٌتسإلبعكه إلسٟمسإلنؾتإلحلاها إلمس ادي إلك اسِ إلٛإلزلاعإلشلا إل

يٛإل ،عّ إل ،عد إلع إلنق مّإلس،دٌ إليسنتلاّ إلإليسً،سجابإلإل–إلوتإلاٌتاسإل أٛٚإل -إلجها
س،طٍفإليس،طن

إلدادإلإل

إليحلُ ْ،س إلعلْإلسذتقإليس،دٌ إلحل،سسً.إلإل

رس إلسنتنهح إليسٛجت

إلسنتتن قك إلًت سسًإليب ،ن ً إل م إلحلذدإلحل ا إلعًسما إلس،ؿاسس إل

س،دمًُإلس،ت زغتَإلسنتمتدإل،قسي إلمكت إلنؾتإلًٌمن إليٛإل صسوإلحلاه زإلس،دم ٔإل طٍ إلك إلًٌ إل
وتإلع نتن إلسالضٜمَ إلاتٍحّإل رسإلس،ؿاسس إلسنتسٌاسإلباؽتإلذا ك إلمطاإلت دإلمتطالىتإل ا زِ إلي ا زِإلإل
إلسنتسٌااسإلبااؽتإل
إل
حلمااسٓإلحلمااّإلٛإل عااس إلذقااًوإلي ٛهاا إليحلٕمتهاا إليشس إلماا إلجااريِإل اارسإلس،ؿااسس
سذت ك إليس،سعٍّ إل لك إلس،ثق ف إلسنتطتًز ِإلم إلحلم إلق متإليزبتإلعلْإلس،ؿاسس إليس ،تناّ إل
كم إل ًإلسذت وإلوتإلحليزب إليحلمسٌك إلي يوإلس،غسبإلعمًم ً.إلإلإل
ي كرسإلصتدإلس،قكٍّإلبؽتإل،سوتإلاقٍ

إليسً،سجبإلس،رُإلٌقتكٍوإلس ،رثإليسالاؿا إل إل

س،ت ؿٍ إليس ٍ ،إلوتإلس،قكٍّ إلعلْإلحلض عإلم إلسشلدٓإلس،سبٖ اَإليس،ػسٌعّإلس،طمرّ إلسنتًسفقاّإلإل
،لعق إليسنتنةقإليس ،ه إلس،طلٍ إلذٍثإلن ٓإلغٍ بإل رسإلسنتعٍ ز -سنتػا زإلنٍ،اوإلفا ا ًإل -وتإلحلشمنإّإلإل
يذقا ابٕإلكاااثرلِٕإلحل ٖٓإلنؾتإلس،تكااارٍّإلبا ا ; ٛإلبا ا إلؿتٖا ا إلس ٟٛإلماا إلس،ااإلسٙيعإليسدتما ا ج إل
يسٝغاا.ٜٔإليماا إل نااإلإلإلإل ااني َإلقااسيزِإلسذتكمااّإل إليقااسيزِإلس،طٍ ضااّإلس،ػااسعٍّإلإلس،سسغاادِإل
عٍػاوإلسٝماّإل
إل
سنتنك ةّإلسً،سعٍاّإلنتقتكاٍ إلس،عؿاس إليًتاسي إليماتغرلس إلسً،سقاعإلسنتاسإلس،ارُإل
سالضااااٜمٍّإلؿتحمًعهاااا إلغااااعًب ًإل إليذكًماااا

إليمنٌتماااا

إلي ٍٖاااا

إليضٍ ضاااا إل إل

يقًساؽت...نخل.إلإل
يم ا إلحلجا إلذ،ااكإلسضااتاس إلسهللإلٝكتاابإلوتإلمًقااً :إل(إلعٜقااّإلسذت ا ك إلب ا ككً إلوتإل
قاأًإلس ،قااوإلسالضااٜمَ) إليما إلحلجا إلحل إل ُطااتكم إل زسضااّإلسنتًقااً إلٛإلباادإلحل إلاعاسٓدإلعلااْإل
( )1متى 21 /22 /ومشكغ.17 /12 /
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إلماٜوإلاؿااًفإل
إل
س،تعسٌافإلؿتؿاةلر إلس ،راث إلنا إلاتنا يوإلسنتًقااً إلوتإلا ارِإل زغتٍاّإلما
س،كتبإلسنتقدضّ إل،دٓإلحل إلس،كت ب إل،نتعس إلعلْإلجًسابإلم إلس ،كسإلسٟمس إل،دٓإلحل إل
قاوإل
س،كت ب إلوتإل ع مله إلمعإلذك مه إليزٙض ٕه إلنا إلاتنا يوإلبعادإلذ،اكإلمانهخإلسذتاقإليس ،إل
يس،سغدإليسً،ضةٍّ.إل
هٌهج البحث :
ضلكتإل -بعً إلسهللإل ع ؾت–إلوتإل زسضيتإلسنتنهخإلس،علماَإلسً،ؾا َإلس،ترلٍلاَإلسً،نا ٕقَ إل
ذٍثإلضس إلس،نؿًفإلما إلس،كتا بإليس،طانّإليحلقاًسوإلس ،قها ٔإليضارلإلس،عٌتماإلٔإلما إلس،علما ٔإلإل
يسٝمسسٔ إلٝضتنتخإلمنه إلٍ ،عّإلس،عٜقّإلبؽتإلسذت ك إليسككاً إليزتما إليحل ا إلس،قاًساؽتإلإل
اّإل
يس،قًسعاادإلسنتنٌتمااّإليس،ك ا بةّإل،لعٜقااّإلبااؽتإلسذت ا ك إليسككااً إليفااقإلس،سٌٙااّإلس ،قهٍا إل
اقإل
س،ػااسعٍّإلسنتطااتمدِإلم ا إلس،كت ا بإليس،طاانّإليفه ا إلس ،قه ا ٔإليس،علم ا ٔ إلضاال ًإليمل ا إليفا إل
سنتنهحٍّإلس:ٍّ ٟإل
 )1كت بّإلس ٌٟإليفقإلسنتؿرفإلس،عثم اَ إليعصي إلك إلفٌّإلنؾتإلضًز ه إليزقمه .
 )2سعتمد إلسٝذ ٌثإلس،ػسٌ ّإلس،ؿرٍرّ إل ي إلس،كعٍفإليسنتًقً .
 )3اقلتإلحلقًسوإلس ،قه ٔ إل ي إلحتٍصإلحليإلعؿ ٍّإلنتر بإلم إلسنترس بإلسٛضٜمٍّ.
 )4بٍنااتإل ااًسزٌوإلس،ااًِ ٛإليسً،ف ا ِ إلنت ا إلحلاق ا إلعاانه إلم ا إلس ،قه ا ٔإليس،علم ا ٔ إلنتعسفااّإلإلٍ ،عااّإل
عؿس إليًتسي إلحلذًسشل .
 )5قدمتإلاؿًفإلس،كت بإليس،طنّإلس،ؿرٍرّإلعلْإلحلقًسوإلس،علم ٔإليس ،قه ٔ.
ارلإل
 )6سجتهااد إلم ا إلسضااتةعتإلحل إلٌكااً إلس،كت ا بإليس،طاانّإلس،ؿاارٍرّ إل م ا إلق ٕاادسإلس،طا إل
يادلسعإلسشلدٓ إل ي إلس،نٌتسإلنؾتإل قل

إلس،صم إليفط إلسٝذًسوإليفزسٔإلس،سج و.

 )7سجتهااد إلم ا إلسضااتةعتإل،عااس إلفكس ااَ إلعلااْإلإلسضااتعم وإل،غااّإلس،قااسف إلس،عٌتااٍ إليس،طاانّإلإل
س،ػااسٌ ّإلي،غااّإلس ،قه ا ٔ إلؿت ا إلفٍه ا إلم ا إليضااةٍّإلي ط ا مسإليق ااًوإلٞ،عاارسز إليمسسع ا إلِإل
ٞ،ذًسو إليسبتعد إلع إلمن خإلسنتتػد ٌ إلوتإلس،تػاٍـإليسنتع دتّ.
التعريف اللغىي واالصطالحي بعٌىاى البحث :
كم ا إل ااًإلمقااسزإلحل إلسذتك ا إلعلااْإلس،ػاأَإلفااس إلع ا إل ؿااًزى إليشلاارسإلحلزٓإلإلم ا إلس ٝمٍااّإل
إلبتعسٌافإلمعناْإل
إل
ؿتك إلحل إلحلالعا ٓس إلسبتادسّٔإلبا ،عنًس إلب عت ا زىإلٌ ،تا ًإلمسك ا ً إليضاً إلحلقاً

للعلىم اإلًساًية واالحتواعية

369

العذد ( )13الوخلذ ( )15يٌاير 2017م

ISSN : 2410-1818

عالقة الحاكم باملحكوم يف ضوء الفقُ اإلسالمي

| د.محمد محمد معافى علي

باااا"س،عٜقّ" إلن إل"سذت ك " إلن إل"سككً " إلن إل"وتإلقًٔ" إلن إل"س ،قاو" إلنا إل"سالضاٜمَ" إل
يب هللإل ع ؾتإلس،تًفٍق:إلإلإل
 كلمّإل"س،عٜقّ"إل ني َإلؿتع إلمنه :إل
)1إل َعَل َقإلبو إليعََل َقو:إلاػَبإلبو.إلق وإلحلبًإلشبٍدإلٌؿفإلحلضدسً:إلإل
نذسإلعلقتإلقسا ًإلمة ٍ،فإلك ّوإل.إل.إل.إلزحلٓإلسنتً إلوتإلعٍنٍوإلحلضً إلحللتسسإل(.)2إل
يق وإلجسٌسإلٌؿفإلغح ع ً:إلإل
نذسإلعلقتإلشت  ،وإلبقس .إل.إل.إلحلؾ بإلس،قلبإلحليإل تكإلسذتح ب إل(.)3إل
)2إليعلّقإلف ٜإلحلمسى إليحلمسىإلمعلقإلنذسإلملإلٌؿسموإليملإلٌذلكو إليمنو:إل علٍقإلحلفع وإلس،قلاًب.إلإل
ي علقإلس،تمٍمّ إلي علقإلبه :إلعلقه إلعلْإلا طو(.)4إلإلإل
)3إلي"س،عَٜقَّ إليٌُكْطَس:إلسذتالبٗإلسٜ،شِ إل،لقَلْب"إل(.)5إليس،عَٜقّ:إلسذتبٗإلسٜ،ش إل،لقلاب.إليٌقً،اً :إلإل
ن ٖإلس،عَلالًوإلم إلس،نِّط ٔ:إلسنتالر ّٓإل،صيجه .إليقً،وإل ع ؾت:إل{فَتَذَرُوهَا كاملُعَلَّقَة}شس،نط ٔإل129ز

()6

يس،عٜقّإلسؾةٜذ ً:إل َإلزسبةّإل سبىتإلبؽتإلغاؿؽتإلحليإلغٍٖؽتإلعٜقّإلع ٍّ ،إل(.)7إل
 يحلم إلكلمّإل"سذتا كٔ ُإلإل"،غاّ:إلفاتعمإلمن ارإلإلسذتالكْا ِإلكا ذتَكَ ِإلستسٖكَاًّإلد:إلذُكٌا ْ.إلإل
يذ كَمَوُإلنؾتإلسذت كٔ ِ:إل َع ىُإليم ؾَمَوُإل(.)8إلإل
ؿبإل،لرك إلبؽتإلس،ن ع"(.)9إلإل
حليإل ً:إل"م إلاُ ِّ

( )2املخطظ  .37/4 :اإلاؤلف  :أبى الخعً علي بً إظماعُل الىدىي اللغىي ألاهذلس ي اإلاعشوف بابً ظُذه ،داس اليشش  :داس إخُاء الترار
العشبي  -بيروث 1417 -هـ 1996م ،الؿبعت  :ألاولى ،جدلُم  :خلُل إبشاهم حفاٌ ،عذد ألاحضاء .5
( )3املخىم واملخُـ ألاعظم .208/1 :اإلاؤلف  :أبى الخعً علي بً إظماعُل بً ظُذه اإلاشس ي ـ ظىت الىفاة 458هـ ،جدلُم  :عبذ الخمُذ
هىذاوي ،الىاشش  :داس الىخب العلمُت ،ظىت اليشش 2000 :م ،ميان اليشش  :بيروث ،عذد ألاحضاء .10 :
( )4أظاط البالغت .320/1:اإلاؤلف :أبى اللاظم مدمىد بً عمشو بً أخمذ ،الضمخششي حاس هللا (ث538 :هـ ،جدلُم :دمحم باظل عُىن العىد،
الىاشش :داس الىخب العلمُت ،بيروث – لبىان ،الؿبعت :ألاولى 1419 ،هـ 1998 -م ،عذد ألاحضاء.2
ّ
مدمذ بً عبذ ّ
مدمذ بً ّ
( )5جاج العشوط مً حىاهش اللامىط .190/26اإلاؤلفّ :
الشصاق الخعُني ،أبى الفُؼ ،اإلاللب بمشجض ى ،الضبُذي،
جدلُم :مجمىعت مً املخللين ،الىاشش :داس الهذاًت ،عذد ألاحضاء.40 :
( )6معجم ملاًِغ اللغت  .129/4:اإلاؤلف :أبى الخعين أخمذ بً فاسط بً صهشٍا ،املخلم :عبذ العالم دمحم هاسون ،الىاشش :داس الفىش،
الؿبعت1399 :هـ 1979 -م ،عذد ألاحضاء.6 :
( )7معجم اللغت العشبُت اإلاعاضشة ،اإلاؤلف :أخمذ مخخاس عمش ،الىاشش :عالم الىخب  -اللاهشة ،ظىت اليشش ،2008 - 1429 :عذد املجلذاث:
1سكم الؿبعت ،1:عذد الطفداث.3367 :
( )8اللامىط املخُـ  .1415/1:اإلاؤلف :دمحم بً ٌعلىب الفيروصآبادي ،عذد ألاحضاء .1 ،
( )9اإلاعجم الىظُـ .190/1 :اإلاعجم الىظُـ  ،اإلاؤلف :إبشاهُم مطؿفى ـ أخمذ الضٍاث ـ خامذ عبذ اللادس ـ دمحم الىجاس ،داس اليشش :داس
الذعىة ،جدلُم :مجمع اللغت العشبُت ،عذد ألاحضاء.2 :
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يق ا وإلس،ااسسشُ:إل"إلشذك ا زإلحإلكإل :إلسذتالكْ ا ُإلس،قك ا ٔإل إليقاادإلذَكَ ا إلبٍاانه إلعتك ا إلب ،ك ا إل
ذُكْم ً إليذَكَ إل،و إليذك إلعلٍو"(.)10إلإل
واصطالحاً:إل ًإلس،ارُإلٌتاًٌْ،إلفؿِا إلقَكا ٌإلإلس،نا عإلبنيَذك ماوإلإل(.)11إلياٜذاٍتإلس،تةا بقإلباؽتإلإل
سنتعمإلس،لغًُ إليسنتعنْإلسٛؾةٜذَإل،لر ك إلذٍثإلحل ٓإلكًٜإلمنهم إلٌديزإلمعن ىإلذًوإلم إل
ٌتًؾتإلغٚي إلسٓ ،ن عإليٌ ؿ إلوتإلمؿًم ه .إلإلإل
 يسنتسس إلبااااإل"سككاً "إل إلحلُ:إلس،ارُإليقاعإلعلٍاوإلسذتكا إلي اًإل:إلسنتكلافإلب عت ا زإلس ،عا إل
س،رُإلٌؿدزإلعنو.إلإل
 يمعنْإل"وتإلقًٔ"إل كآًحل إلس،ػأَ:إلإل ؿاس وإلوتإلس،كأًإل إليحلاا إلوتإلسٌ،تلماّإل" .إليس،كَأًُِ:إلإل
()12

س،كٍٔ ُٔ إليكر،كإلس،كًُُٔإلب ،ك .إلٌق و:إلقا َٔ ٔإلس،نا زُإل َكُأًُإلقَأًِسًإلإليقُأًسً إليحلقا ٔ إل
مثلال ُو إليحلق َٔ ِوُإلحلٌك ً إلٌتعدٓإليٛإلٌتعدٓ.إلإل
ق وإلسدتعدُإل(إل إل:إلضتًإل50إل ا):إلإل
حلق ٔ إل،ن إلس،ن زُإليجه ًإلحلَغَ.إل.إل.إلزٖإلمَلْتَ ٔط ًإلب ٚ ،س ٔإلس،ت ض إل(.)13إل
يٌني َإلس،كًٔإلؿتعنْإلس،نًزإل(.)14إلإل
 يمعنْإل"س ،قو"إلس ،ه إليس ،ةنّإليس،عل إليغلبإلوتإلعل إلس،ػسٌعّإليوتإلعل إلحلؾًوإلس،دٌ إل(.)15إلإل
 ي"سالضٜمَ"إلاط ّإلنؾتإلسالض ٜإلي ً:إل"،غّ:إلسٛضتط ٜإليسٛاقٍ إليسرتكً .إلإل
 حلم إلوتإلسٛؾةٜح:إلفهًإلس،دٌ إلسالشلَإلسرت متإلس،رُإلسز ك ىإلسهللإلضا ر اوإلدتمٍاعإلس ،ػاسإلإل
م إل،د إلف إلعلٍوإلس،ط ٜإلنؾتإلم متإلسٝا ٍ ٔإليسنتسضلؽتإلستمدإلب إلع دإلسهلل -ؾالْإلإلسهللإل
علٍوإليضل إل -شلدسٌّإلس،ثقلؽت:إلسالاظإليسدت .إلإل

( )10مخخاس الصخاح .167/1 :اإلاؤلف :دمحم بً أبي بىش بً عبذ اللادس الشاصي ،جدلُم :مدمىد خاؾش ،الىاشش :مىخبت لبىان هاششون –
بيروث ،الؿبعت ؾبعت حذًذة  ،1995 – 1415 ،عذد ألاحضاء.1 :
( )11جاج العشوط مً حىاهش اللامىط.279/7 :
( )12أظاط البالغت.280/1 :
ً
( )13الصخاح جاج اللغت وصخاح العشبُت مشجبا جشجِبا ألف بابُا وفم أوابل الخشوف .415/1:اإلاؤلف :إظماعُل بً خماد الجىهشي أبى هطش،
املخلم :دمحم دمحم جامش  -أوغ دمحم الشامي  -صهشٍا حابش أخمذ.
( )14اللامىط املخُـ.58/1 :
( )15اإلاعجم الىظُـ.698/2 :
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يم إلمٜوإلم إلض قإلم إل ع زٌفإلطتلـإلنؾتإلحلان إلاعمإلؿتًقً :إل"س،عٜقاّإلباؽتإلسذتا ك إل
يسككااً إلوتإلقاأًإلس ،قااوإلسالضااٜمَ" إلحلُ:إلس،ااسيسبىتإليسٝضااظإلس،اايتإل اانٌت إلس،تع م ا إلبااؽتإلإل
إلم إلمٜوإلسنتنٌتًزإلس ،قهَإلسالضٜمَ.إلإل

س،ن عإليبؽتإلم إلٌتًؾتإلغٚياه إليقك ٌ
فإؾتإلسنت رثإلسٝيو إليب هللإل ع ؾتإلس،تًفٍق.إل

الوبحث األول :هىقف األدياى السابقة هي األهراء والحكام
وفيُ املطالب اآلتية :
سنتةلبإلسٝيو:إلؾًزِإلسذتك إليسٝمسسٔإلوتإلس،كتبإلس،ط بقّ.إل
سنتةلبإلس،ث اَ:إلمًقفإلسالض ٜإلم إلسذتك إليسٝمسسٔ.إل
توهيذ:
سنتة ،عإل،كتبإلس ٌ ٝإلسكسفّ إلظتدإلوتإلنن ٌ إلس،نصعّإلس ،ػسٌّإلسٌ،تا سِإلسدتلٍاّ إلوتإلإل
ذاابإلسٛضااتعٜٔإليسٛضااتك زإليس،طااٍةسِإليس،ةمااعإليسٌ،تل ا إليسدته ا إليس،قؿااًزإليس،كااعف إل
يغرل إل م إلس،ؿ

إلٍ،طاتإل
إل
إلس ،ػسٌّ إلكنييقسإل ٍ،ا إلعلاْإلحتسٌافإل ارىإلس،كتاب إليحلاها

م إلعندإلسهلل إلسذتكٍ إلسرت رل إلسذتلٍ إلس ،ؿرلإلبع ا ى إلس،اسٙي إلقلقاو إليذ،اكإل،اٍظإلوتإلإل
غني إليسذدإلم إلغٚي إلس ،ػسٌّ إلب إلوتإلك إلغٚي إلسذتٍ ِإلس ،ػسٌّ إلضٍم إلوتإلس،عٜقاّإلباؽتإلإل
سذتا ك إليسككااً إلي،اارسإلجتاادإلوتإلكااثرلإلما إلسٝذإلٍ ا إلٌطااتاد إلسٌ،تلمااّإلما إلسذتك ا إل
بعا ا إل ااارىإلس،نؿاااًفإلسكسٓفاااّإلحليإلس، ،لاااّ إلينقا ا ٔإلؾا ا ّإلس،قدضاااٍّإليسالشلٍاااّإلعلٍها ا إل
ٛضتع إلس،ػعًبإلينذٛشل إليًتلمه .إلإل
ينتصٌدإلم إلسالٌك حإليسٍ ،

إلحل ن يوإلسنتًقً إلم إلمٜوإلسنتة ،بإلس:ٍّ ٟإلإلإل

املطلب األول :صورة احلاكاو واألمزاء يف الاكبب ارحمزفة
ذتْإلاتعاس إلعلاْإلمانهخإلس،سغادإليسشلادٓإلوتإلس،تع ما إلماعإلسذتكا إليسٝماسسٔ إلٛإلبُادٖإلحل إل
اعااسٓدإلعلااْإلبعاا إلس،كتاابإلسنتقدضاااّإلعناادإلحل لااه إل،ناااسٓإلٍ ،عااّإلس،عٜقاااّإلبااؽتإلسذتاا ك إل
يسككً إلوتإلبع إل لكإلس،دٌ ا
عتاادلإلس،تااًزسِإليسمتاادس

إلك ٍ،هً ٌّإليس،نؿسساٍّ.إلإل

إلسالصتٍ ا إلس،طاالةّإلس،علٍ ا إلوتإلس،تػااسٌعإلإليسذتك ا إل،ل ب ا يس إل

يسذت م م ا إليس،قطااظ إلإلفه ا إلس،طاالةّإلس،علٍ ا إلإلي ا إلس،اارإلٌ إل لااص إلشل ا إلس،ة عااّإلسنتةلقااّ إل
يٛظتااًشإلشت  ،ااّإلقااًشل إلإلكم ا إلحل ٓإلزتااس إلسٛعااذلس إلعلااْإلفزسٕه ا إلحليإلمن قػااته إلٌعتاادلإلإل
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ك سسًإلٌطتًجبإلس،قت إليسذتسوإلب ،ن ز إلي ارىإلٍ،طاتإلفقاىتإلنق فاّإلع ماّإل،ادٓإلس،غسباَ إلبا إل
ٌن ًإلٌعتقدىإلكا إلاإلؿاسساَ إلف اَإلس،تاًزسِإليسالصتٍا إليز :إلإل"حلغما إلعٍنٍاكإليس ا عم"إل;إلذتاْإلإل
ق ا وإلحلذاادإلسنت كااسٌ إل .إلحليغطااتإلزي لاانخ"إل:إلن إل ع ا  ٍ،إلسذت م م ا إلٛإلقتك ا إلاَإل ْقكااه إليٛإل
غٍرل ا إلي،ااًإلباانيمسإلسهلل"إل

()16

يذ،ااكإل ٝإلس،عقٍاادِإلس،تًزس ٍااّإليسالصتٍلٍااّإل عتاادلإلسذت م م ا إل

يس،قطااظ إل ا إلسنت ًقاإلؽتإلم ا إلس،اارس إلسالشلٍااّإلوتإلإلس،تػااسٌعإليس،ترلٍ ا إليس،ترااسٌ إلف ا ،قًوإلإل
قًشل إليس،سحلُإلزحلٌه إل يٛإلذقإلنٛإلم إلغسعًىإل إلياةقاتإلباوإلحلفاًس ه إلي،ناد إلس،تلماً إل()17إل
حلذدإلس،كتبإلسنتقدضّإلعندإلسٍ،هً إلٌػسحإل،ن إلس،ؿًزِ إلكم إل َإلوتإلس ،كسإلسٍ،هً ُ:إلإل
ج ٔإلوتإلس،تلمً :إل"م إلظت وإلذ م موإلحليإلمعلموإلفقدإلحلمةنيإليكنياوإلج وإلس،عصِإلسالشلٍّ"()18إل
يج ٔإلحلٌك ً:إل"سعل إلحل إلحلقًسوإلسذت م م إلحلفك إلم إلحلقًسوإلسٝا ٍ ٔ"إل(.)19إلإل
حلما ا إلسالصتٍا ا إلفهاااًإلغتا آًوإلزجا ا وإلس،ااادٌ إلس،نؿاااسساَإلس،ؿاااٜذٍّإلك ملاااّإلوتإلس،تػاااسٌعإلإل
يس،ترلٍ إليس،ترسٌ إلفقدإليز إلوتإلنصتٍ إلمتْإلم إلٌلَ:إلإل
"سذتقإلحلقًوإل،ك إلك إلم إل سبةًاوإلعلْإلسٝز إلٌكً إلمسبًً ،إلوتإلس،طم ٔ إليك إلم إل
حتلًاوإلعلْإلسٝز إلٌكً إلستلًًٛإلوتإلس،طم ٔ"(.)20إلإل
ب إلسعتدلإلس،كت بإلسنتقدعإلعندإلس،نؿا زٓإلمق يماّإلس،طالة إلؿتث باّإلمق يماّإلسهلل إلفقادإلإل
يز :إلإل
إل"،تاكعإلك إلا ظإل،لط،ٜؽتإلسٕ ،قاّ إلٝااوإل،اٍظإلضالة إلنٛإلما إلسهلل إليس،طا،ٜؽتإلإل
س،ك ٕنّإل اَإلمُسَ ٓ اّإلما إلسهللإل إلذتاْإلن إلما إلٌقا ي إلس،طالة إلٌقا ي إل س ٍابإلسهللإليسنتقا يمً إل
ضٍنيمري إلٝا طه إل ٌنًاّ"(.)21إلإل

( )16د .أوغعذ سوهلىج  .الىنز اإلاشضىد في كىاعذ الخلمىد .ص .53مىخبت هىىص لليشش والخىصَع ،الؿبعت ألاولى.
ََ
(عل ّم ودسط) ،والخلمىد هى :مجمىعت كىاعذ ٬ووضاًا ٬وششاةع دًيُت وأدبُت
( )17أضل ولمت جلمىدתלמוד) مً الفعل العبري:למד) التي حعني:
ً
ومذهُت وششوح وجفاظير وحعالُم  .وسواًاث واهذ جىلل وجذسط شفهُا ،زم دوهذ بعذ رلً( .أهظش :فاسحي ،هالٌ .أظاط الذًً  ،اللاهشة ،
1937م ص.)22
( )18د .أوغعذ سوهلىج  .الىنز اإلاشضىد في كىاعذ الخلمىدص.53
( )19د .أوغعذ سوهلىج  .الىنز اإلاشضىد في كىاعذ الخلمىد .ص.53
( )20متى .18/18 /
( )21سظالت بىلغ إلى أهل سومُت.3-1/13/
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وإليس،طارقإل
إل
كم إلحل إلس،طلةّإلوتإلس،دٌ ا إلسكسفاّ إل قاً إلعلاْإلنق فاّإلس،ؿاسس إليسٛقتتا
يسالباا ِ إلذٍاااثإلٌنيكاا إلس،قاااًُإلس،كاااعٍف إل،قااادإل ،راااتإل ااارىإلس،كتااابإلسنتطااام ِإلًتلما ا ًإلإل
ب"سنتقدضّ"إلب ،دعًِإلنؾتإلس،قت إليس،دم ز إليسٌ،تل إليس،تطلىت إليحل إل،لر ك إلحل إلٌ ع إلبسعٍتاوإلإل
م إلٌػ ٔ إلم إلضرقإلحليإلنب ِ إلجا ٔإلوتإلس،كتا بإلسنتقادع:إل"إليَ َحلضِارَقُإلبٔاكَإلس،سٖسعٔاََإليَقَةٍٔعَاوُ إل
ٜحَإليَفَدٖساَوُ إليَ َحلضِرَقُإلبٔكَإلس ًََُِْٛ،إليَسْ،رُكٌ َ"(.)22إلإل
يَ َحلضِرَقُإلبٔكَإلس ٌْ َ ،
ييز إلوتإلضاا سإلس،تثنٍاااّ:إل" الحلضِااكٔسُإل ضٔاا َه مَٔإلبٔاادَ َ إليٌََنيْكالاا ُإلضَاا ٍِ َٔإلَ،رِمّاا .إلبٔاادَ ِإلس ْ،قَتِلَاااْإل
ِإلقًٖس ٔإلسْ،عَدُيِّ"(.)23إلإلإل
يَس،طٖ َ ٌَ إل َي ٔم ِإلزُُٙيع ال
ييز إلوتإلض سإلسضترل:إل"َٝاٖنَ إلقَدِإلبٔعِنَ إلحلَاَ إل َيغَعِ َٔإلٔ،لْهََٜكٔإليَس ْ،قَ ِت ِإليَسالِبَ َِٔ.إليَ ًَِ،إلبٔعِنَا إلعَ ٍٔادّسإلإل
ًَ ُإل َع ِإلمَطَ زَِٔإلسْ،مَلٔكٔ#إل(.)24إلإل
ت إلمَعَإل َحل ٖإلسْ،عَدُيٖإلَٛإلٌُع ِّ
يَِنمَ ّٔإلَ،كالنِتُإلضَكَ ٗ
يوتإلضا سإلحلزمٍ ا :إل" يَحلَاِ اتَإلٌَ ا إل َزبٗإلعَسَفْتَنٔااَ.إلزَحلٌَِتَنٔااَإليَسمِتَ َ ا ِس َإلقَلْ ٔااَإلمٔ ا ِإلجٔهَتٔ اكَ.إلسٔفْ اسِشِ ُ ِإلإل
َؿؿِهُ ِإلِ ًٍَِ ٔ،إلس ْ،قَ ِت ِ"(.)25إلإلإل
كَغَنَ َإلٔ،لرٖ ِبسِ إليَم ِّ
ي كرسإلصتدإلس،كتبإلسنتقدضاّإلعنادإلسٍ،هاً إليس،نؿا زٓ إل س ابإلس،عٜقاّإلباؽتإلسذتا ك إل
يسككً إلعلْإلحلض عإلس،ؿسس إليس،تطلىت إليجتع إل،لر ك إلؾ ّإلسالشلٍّإليس،قدسضّ إليذاقإلإل
سٝمسإليس،نهاَإلسنتةلاق إليحل إل،اوإلسذتاقإلوتإل نٌتاٍ إلس،ػاٚي إلس،دٌنٍاّإليس،داًٌٍاّإل،لنا عإلكٍ ما إل
س ق إلهت إلحل ٓإلنؾتإلحلغدإليحلقطْإلحلاًس إلسٌ،تل إليس،ع ً ٌاّإليس،تطالىت إلب ضا إلس،ادٌ إلي اًإلما إل
جع إلس،غسبإلكلوإلم إلحلقؿ ىإلنؾتإلحلقؿ ىإلٌثًزإلعلْإل رسإلس،دٌ إلسكس

إليٌتالـإلمنوإليم إل

إلس،ثااًزِإل
إل
ًتلاا إليحتسٌاافإليختسٌاافإلس ،باا يس إليس،قطااظإلوتإلنااًزس إلمتت ٍ،ااّ إلكاا إلفمس اا
س ،ساطٍّإل(.)26إلإل

) )22ظفش إسمُا .23 :51
) )23ظفش الخثيُت .42 :32
) )24ظفش أظخير .4 :7
) )25ظفش إسمُا .3 :12
( )26هىان العذًذ مً العىامل اللُام الثىسة الفشوعُتً ،مىً الىظش إليها أنها ظبب في اهذالع الثىسة ،مً أهمها :الشغبت في اللػاء على الخىم
اإلاؿلم ،والاظدُاء مً الامخُاصاث اإلامىىخت لإلكؿاع وؾبلت الىبالء ،والاظدُاء مً جأزير الىىِعت على العُاظت العامت واإلاؤظعاث،
والخؿلع هدى الخشٍت الذًيُت والخخلظ مً ألاسظخلشاؾُت الذًيُت ،وجدلُم اإلاعاواة الاحخماعُت والعُاظُت والاكخطادًت ّ
ظُما مع جلذم
الثىسة للمؿالبت بىظام حمهىسيً .
أًػا فئن اإلالىت ماسي أهؿىاهِذ ٌعخبرها البعؼ مً أظباب الثىسة ،إر هظش إليها الفشوعُىن واتهمىها -
ً
مدبىبا مً كبل الشعب( .اهظش :الخاسٍخ
صو ًسا في أغلب ألاخُان  -بأنها حاظىظت الىمعا ومبزسة وظبب اغخُاٌ وصٍش اإلاالُت الزي وان
ألاوسبي الخذًث مً عطش النهػت ،إلى الثىسة الفشوعُت  ،وعمت خعً البىش ،اللاهشة2012 ،م).
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ااارسإلس ،ؿا ا إلس،نكااادإلباااؽتإلس،ااادٌ إلسكا اسٓإل إليسذتٍا ا ِإلسالاطا ا اٍّإلعمًما ا إليس،طٍ ضاااٍّإل
مؿًؾ ً إلوتإلحليزب إليحلمسٌك إلٌنيبْإلحليٖ،كإلس،تٜمٍرإلسنتطتغسبً إلنٛإلحل إلظتسيىإلنؾتإلغاسقن إل
سالضٜمَ إلفٍعلنً إلحل إلس،ػسوإلسالضٜمَإلٛإلقتكا إلحل إلعتٌتاْإلبانيُإل قاد إلحليإلسش ا ز إلنٛإلإل
حل إلٌترسزإلم إلضلة إلس،دٌ إلسالضٜمَ إلكم إل ًإلس،ػني إلوتإلس،ع ملإلس،غسبَإلس،رُإلملإلٌتقد إل
يملإلٌتةًزإلنٛإلًٌ إلحل إلذك إلب ،طح إلسنتٚبدإلعلْإلس،دٌ إليزفاعإلإلبعكاه إلغاع زإل:إل"ٛإل ٌا إلوتإلإل
س،طٍ ضااٍّإليٛإلضٍ ضااّإلوتإلس،اادٌ "إليس،طااٚسوإل ااًإلم ا إل ااَإلٍ ،عااّإلس،اادٌ إلسالضااٜمَ إلي ا إل
ٍ ،عتوإلكة ٍعّإلغرلىإلم إلس ٌ ٝ؟إليم إلٍ ،عّإلس،عٜقّإلبؽتإلسذتا ك إليسككاً إلوتإلإلس ،قاوإلإل
سالضٜمَ؟إل رسإلم إلاتن ي،وإلوتإلسنتةلبإلس،ت :َ،إلإلإل
املطلب الثاىي :موقف اإلسالو مً احلاكاو واألمزاء
ذٍنم إلبصغتإلسلظإلزض ّ،إلسالض ٜإلك اتإلس ،ػسٌّإلٌعٍؼإلضًس

إلسٝعٌت إلع ٍدسًإل

،لرك إليس،ط،ٜؽت إلؿتاتلفإلسٝغك و إلفح ٔإلسالض ٜإلنؾتإلجصٌسِإلس،عسب إلفق إلوتإل
س،عهد إلسنتكَ إلمسذلّ إلحتسٌس إلسٝا ظ إلحلي ًٛإلم إلس،ػسك إليسدته إليسدتػت إليغرل إلم إل
سٝضق

إلن إلق إلمسذلّ إلحلمسٓ إلم إلس،ترسز إلم إلس،ة غً إليسدت بسِ إليسٌ،تلمّ إلوت إلس،عهدإل

سنتداَ إلي ًإلم إلجع إلس،ػسٌعّإلسالضٜمٍّإل تمٍصإلبنٌتسِٕإلمعتدّٕ،إلوتإلس،تع م إلبؽتإلسذت ك إل
يسككً إلف ذت ك إل،وإلذقإلس،ة عّإلم س إلعلْإلج ِإلس،ةسٌق إليم إل س إلب ،دٌ إلع م ًٜإل
يب ،ػسٌعّإلذ كم ً إلفإ إلذ إلع إلس،دٌ إلحليإلشسغإلفلٍظإلؿتعؿً إليسً،سجبإلعلْإلسٝمّإلحل إل
نؿرو إلي ٍٓ إل،و إلسذتق إلفلٍظ إل،لر ك إلس،كلمّ إلسنتةلقّ إلس،يت إل ٛإلحتتم إلن ٛإلسذتق إل
كم إل ًإلس،ػني إلب ،نط ّإل،لدٌ اتؽتإلسٍ،هً ٌّإليس،نؿسساٍّ إلب إلسذتٜوإلم إلحلذلوإلسهللإليسذتسس إل
م إلذسموإلسهلل إلفإ إلسمتلفإلسذت ك إليسككً إلفعلٍهم إلحل إلٌتر كم إلنؾتإلكت بإلسهللإل
ع ؾت إليضنّ إلزضً،و إلس،كسٌ  إلف ٜإلن،صس إلن ٛإلبهم إلي ٛإلعؿمّ إلن ٛإلفٍهم إلكم إلق وإل
ع ؾت :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
8

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﭼ س،نط ٔ:إل59 -58
ٌقًوإلغٍوإلسالض ٜإلسب إل ٍمٍّ( إل 728ا):إل"كتٍعإلس ًٌٛ،إلوتإلسالض ٜإلمقؿً

إلحل إل

ٌكً إلس،دٌ إلكلوإلهلل إليحل إل كً إلكلمّإلسهللإل َإلس،علٍ إلفإ ٓإلسهللإلض ر اوإلي ع ؾتإلنفت إل
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ملق إلسرتلق إل،ر،ك إليبو إلحلاصو إلس،كتب إليبو إلحلزض إلس،سض

إليعلٍو إلج د إلس،سضًوإل

يسنتٚمنً :إلق وإلسهللإل ع ؾت :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ إلس،رسزٌ :إل 56يق وإل
ع ؾت :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼإلسٝا ٍ ٔ:إل.25
ن ٓإلس،دي،ااّإلوتإلسالضاا ٜإل مٍااعإلضاالة ه إلس،تػااسٌعٍّإليس،تن ٍرٌااّإليس،قك ا ٍّٕ إلٛإلٌطااعه إل
سرتسيدإلع إلغس إلسهلل إليٛإلحل إل ُع ٓدإلس،ن عإلشلًٓإلحليإلنتصسدإلف ضد إلحليإلفكسِإل ،مع إلحليإلاصيِإل
ج

إلب إلك إلس ًٌٛ،إلوتإلس،ديّ،إلسالضٜمٍّ إل نيـتسإلبنيمسإلسهللإليحلمسإلزضً،و.إلإل
ٌقًوإلغٍوإلسالض ٜإلسب إل ٍمٍّإلزلتوإلسهلل:إل"كتٍعإلس ًٌٛ،إل َإلوتإلسٝؾ إليٌٛاّإلغاسعٍّإلإل

يمن ؾبإل ٌنٍّ إلفنيُإلم إلعدوإلوتإليٌّٛإلم إل رىإلسًٌٛ،ا إل إلفط ضاه إلبعلا إليعادوإل إليحل،ا إل
سهللإليزضااً،وإلدطاابإلسالمكا

إلفهااًإلما إلسٝبااسسزإلس،ؿا ذتؽت إليحلُإلما إلًتلا إليعما إلفٍها إل

ه ا إلفهااًإلم ا إلس ،ح ا زإلسٌ،ت ا نتؽت إلنفت ا إلس،ك ا بىتإلقً،ااوإل ع ا ؾتإل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ سٛا ة ز:إل13إل–إل.14
فلااٍظإلسذتا ك إلوتإلسالضاا ٜإلؿتعؿااً إلي،ااٍظإلكٜمااوإلباًذَإلنشلااَ إلفقاادإل َمٓاتٔإلسنتلّ اّإل
يسكتم إلس،دٌ إلينفت إل لص إل ،عتوإلم إل س إلعلْإل ،عّإلسهللإل ع ؾتإلعا مًٜإل إلي،دٌناوإلإلعاصإليجاإل إل
مُركّم ا ً إلي،ػااسٌعّإلسهللإلزبإلس،ع ا نتؽتإلملتصم ا ً إلكم ا إلق ا وإلملٍ ااّإلزضااً،وإلإلعقاابإل ًٍ،ااوإل
سرتٜفّ إلم ٍٓن ًإلمنهخإلسرتٜفّإليسالم زِإلوتإلسالض; ٜإلذٍثإلق و:إل"حلم إلبعدإلحلٌه إلس،ن ع:إلفإاَإل
اًاَ إل
قاادإليٍ،ااتإلعلااٍك إلي،طااتإلقرلك ا إل إلف اإ إلحلذطاانتإلفاانيعٍنًاَإل إلين إلحلضااني إلفقًما إل
س،ؿدوإلحلم اّ إليس،كربإلمٍ اّ إليس،كعٍفإلفٍك إلقًُإلعندُإلذتْإلحلزجاعإلعلٍاوإلذقاوإلن إل
غ ٔإلسهلل إليس،قًُإلفٍك إلقعٍفإلذتْإلفمارإلسذتاقإلمناوإلن إلغا ٔإلسهللإل إلٛإلٌاد إلقاً إلسدتها إل
 ٜٔإل
وتإلضا ٍ إلسهللإلنٛإلماارشل إلسهللإلب ،اارو إليٛإل ػااٍعإلس ،ذػااّإلوتإلقااً إلنٛإلعمه ا إلسهللإلب ا  ،إل
حلٍ،عااًاَإلم ا إلحل،عااتإلسهللإليزضااً،و إلفااإذسإلعؿااٍتإلسهللإليزضااً،و إلفااٜإل ،عااّإل،ااَإلعلااٍك إل
قًمًسإلنؾتإلؾ ٜك إلٌسلتك إلسهلل!"(.)27إلإل
( )27العيرة الىبىٍت .493 /4 :اإلاؤلف :ؤلامام أبى الفذاء إظماعُل بً هثير 747 - 701هـ ،جدلُم :مطؿفى عبذ الىاخذ  1396هـ 1971 -م،
الىاشش :داس اإلاعشفت للؿباعت واليشش والخىصَع ـبيروث – لبىان ،عذد ألاحضاء .4 :العيرة الىبىٍت البً هشام .82/6:اإلاؤلف :عبذ اإلالً بً
هشام بً أًىب الخميري اإلاعافشي أبى دمحم[ ث213 :هـ] املخلم :ؾه عبذ الشءوف ظعذ ،الىاشش :داس الجُل – بيروث الؿبعت :ألاولى،
 ،1411البذاًت والنهاًت  .333/6 .269/5:اإلاؤلف :أبى الفذاء إظماعُل بً عمش بً هثير اللشش ي الذمشلي (اإلاخىفى774 :هـ) ،خلله
ودكم أضىله وعلم خىاشُه :علي شيري ،الىاشش :داس إخُاء الترار العشبي الؿبعت :ؾبعت حذًذة مدللت  /الؿبعت ألاولى  1408هـ-
1988م .جاسٍخ ألامم واإلالىن. 237/2 :دمحم بً حشٍش بً ًضٍذ بً هثير بً غالب الشهير باإلمام أبى حعفش الؿبري ( ،ث  310هـ)  .الىاشش:
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ينذسإل قسزإل رس إلحلُإلحل ٓإلسذت ك إلوتإلسالض ٜإلٛإلعتك إلبهًسىإليٛإلؿتصسجوإل( )28إلينفتا إل
بػس إلسهللإلزبإلس،ع نتؽت إلسات ْإلسٌ،تل إليس،قهاسإليس ،غاَ إل ٝإلغاسٌعّإلسهللإلزبإلس،عا نتؽتإلغاسٌعّإلإل
كله إلذقإلي دٓإليعدو إلٌقًوإلسالم إلسب إلس،قٍ إلزلتاوإلسهللإلإل( 751إل اا)إل:إل"مَا ِإلَ،اوُإلذَيِوْإلفٔاَإلإل
س،ػٖاسٌِ َعّٔ إليَس،للَا ْإلعَلَااْإلكَمَ ٔ َ،هَا إليَ َكَامٗنٔهَ إلٔ،غَ ٌَأّإل َمؿَا ٔ،سِإلسْ،عٔ َا ٔإلفٔااَإلسْ،مَعَا ؽِإليَسْ،مَعَا ٔ إل
رَّإل َفًِوَإلمَا إل
َيمَحٍٖٔٔهَ إلبٔغَ ٌَّٔإلسْ،عَ ِد ِو إلسٌ،رُٔإلٌَطَعُإلسْ،اَلَ ٕٔ َق إليَحلَاٖوُإل َ،إلعَ ِدوَإل َفًِوَإلعَدِٔ،هَ إليَ َ،إل َمؿِلَ َ
ضَّإلسْ،عَ ٔ ََّ،إلجُصِْٔإل ٔم ِإلحلَجِصَسٕٔهَ إليَفَسِ ْإلمٔا ِإلفالسُيإلعٔهَا إل
َكَمٖنَتِوُإل ٔم ِإلسَ ْ،مؿَ ٔ،سِ:إل َ َ ٍٖ َإلَ،وُإل َحل ٖإلس،طٍَِّ َ
يَ َحل ٖإلمَا ِإلَ،اوُإلمَعِسِفَاّقإلبٔ َمقَ ؾٔادٔ َ إليَ َيقِاعٔهَ إليَذَطُا َإلفَهِمُاوُإلفٍٔهَا :إلَ،ا ِإلإلٌَرِاتَخِإلمَعَهَا إلنَ،ااْإلضٍَٔ ضَأّإل
غٍَِسِ َ إلسٖ َ ْ،تَّ"(.)29إلإلإل
يم إلسدتدٌسإلب الغ زِإلوتإل رسإلس،طٍ و إلس،قًوإلبنياوإلظتبإلعلْإلسذتا ك إلوتإلسالضا ٜإلحل إل
ٌتعل إلحلذك إلس،ػسٌعّ إلٍ،رك إلبه إلع إلعل إليبؿرلِ إلٛإلع إلجه إلي آً إلقا وإلسالما إل
س،ػااٍصزُإل( إل 589ااا)(":)30س،عل ا إلبنيذك ا إلس،اادٌ إليق ا ىتإلحلإلؾااًوإلس،ػااسٌعّإليسجاابإلعلااْإلإل
ك إلمطل إليعلْإلسنتلًكإلحلغدإليجًب إلٛفتق ز إلنؾتإلنق مّإلسذتدي إلس،ػسعٍّ...يمتْإلكا إل
سنتلكإلج ٜإلّك إل دبرلىإل دم إل،قًسعدإلسنتملكّ إلق وإلعمسإلب إلع دإلس،عصٌصإل -زقاَإلسهللإلإل
عنو: -إلم إلعم إلبغرلإلعل إلك إلم إلٌهد إلحلكثسإلهت إلٌ م"(.)31إل

داس الىخب العلمُت – بيروث -الؿبعت ألاولى1407 ،عذد ألاحضاء .5 :جاسٍخ الخلفاء .63/1:اإلاؤلف :عبذ الشخمً بً أبي بىش العُىؾي،
الىاشش :مؿبعت الععادة – مطش ،الؿبعت ألاولى 1371 ،هـ 1952 -م.
َْ
ْ ْ
َْ
ْ َ
َ
ْ
( )28أما خىم الخاهم بعلمه فاج َف َم َح ِم ُُع ألا ِبم ِت َعلى َح َى ِاص ُخى ِم ال َخ ِاه ِم ِب ِعل ِم ِه ِفي الخ ْج ِش ٍِذ َوالخ ْع ِذ ًِلَ ،واخ َخل ُفىا ِفي َم ْى ِع ِه ِف َُما َع َذا ُه َما ُمؿل ًلا ،
ّ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َْ ً َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
َ
ُ
وهى مزهبىا  ،ومزهب اب ًِ خىب ٍل  ،وحىاصه ِفي ر ِلً مؿللا  ،وهى مشهىس مزه ِب الشا ِف ِع ِي س ِض ي اَّلل عىه  .وكاٌ أبى خ ِىُفت ال ًدىم ِفي
َ ْ َ
ََ
ْ
َْ ْ
ُُ
ْ ُ ُ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ
ىق آلا َد ِم ُِّ َين ِف َُما َع ِل َم ُه ك ْب َل ال ِىال ًَ ِت ..الفشوق .103/4 :الفشوق أو أهىاس البروق
الخذ ِود ِبما شاهذه ِمً أظب ِابها إال ِفي اللز ِف  ،وال ِفي خل ِ
في أهىاء الفشوق ،اإلاؤلف :أبى العباط أخمذ بً إدسَغ الطنهاجي اللشافي ـ ظىت الىفاة 684هـ ،جدلُم :خلُل اإلاىطىس ،الىاشش :داس الىخب
العلمُت ،ظىت اليشش1418 :هـ 1998 -م ،ميان اليشش :بيروث ،عذد ألاحضاء.4 :
( )29الؿشق الخىمُت في العُاظت الششعُت  . 3/1:اإلاؤلف :دمحم بً أبي بىش بً أًىب ابً كُم الجىصٍت أبى عبذ هللا ،املخلم :هاًف بً أخمذ
الخمذ ،الىاشش :مجمع الفله ؤلاظالمي بجذة ،ظىت اليشش،1428 :عذد املجلذاث ،2 :سكم الؿبعت.1:
( )30عبذ الشخمً بً هطش بً عبذ هللا ،أبى الىجُب ،حالٌ الذًً العذوي الشيزسي :كاض ي ؾبرًا.شافعي .جاسٍخ الىفاة ،هدى  ،590وعبخه إلى
كلعت شيزس (كشب اإلاعشة) ظىً خلب ،له هخب ،منها( :الىهج اإلاعلىن في ظُاظت اإلالىن  -ؽ) ألفه للملً الىاضش ،ضالح الذًً ألاًىبي ،و
(نهاًت الشجبت في ؾلب الخعبت  -ؽ) و (خالضت الىالم في جأوٍل ألاخالم  -ؽ) هلال عً :ألاعالم للضسهلي .
( )31اإلاىهج اإلاعلىن في ظُاظت اإلالىن  . 178-176/1:اإلاؤلف :عبذ الشخمً بً عبذ هللا بً هطش بً عبذ الشخمً الشيزسي ـ ظىت الىفاة
589هـ ،جدلُم :علي عبذ هللا اإلاىس ى ،الىاشش :مىخبت اإلاىاس ،ظىت اليشش1407 :هـ1987 -م ،ميان اليشش :الضسكاء ،عذد ألاحضاء . 1،
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ي،رسإلفإ ٓإلسذت ك إلوتإلسالض ٜإلٌعذلٌوإلسرتةنيإليس،نطٍ إليس،ؿًسبإليسرتةني إليٍ،طتإل،اوإلإل
عؿمّ إليٛإلذقإلنشلَ إلفإذسإلشوٓإلحليإلحلمةنيإليجبإلعلْإلسٝمّإل ن ٍهوإليبٍ إلسذتاقإل،او إلذتاْإلٛإلإل
ٌك إليٌػقْ إلي ػقْإلمعوإلسٝمّإليس،سعٍّ.إل
ن ٓإلسذت ك إلوتإلسالض ٜإلٍ،ظإل معؿًم ًإلم إلسرتة ٌا إليس،اصٛ

ٕسإل
إلبا إل اًإلبػاسْإلما إلضا إل

س،ناا عإلٌؿاااٍبإليغتةااٗ إلفاااإ إلإلحلؾاا بإليج ااتإلمعًاتاااوإل إلين إلحلمةاانيإلقاآً إلكماا إليز إلوتإل
س،ؿرٍسإل:إلع إلـتٍ إلس،دسزُإل"حل إلزضًوإلسهللإلإلق و:إلس،ادٌ إلس،نؿاٍرّ.إلقا ً،س:إلنتا إلٌا إلزضاًوإلإل
سهلل؟إلق و:إلهلل إلي،كت بو إلي،سضً،و إليٕٝمّإلسنتطلمؽتإليع مته "(.)32إل
ن ٓإلس،عٜقااّإلبااؽتإلسذت ا ك إليسككااً إلوتإلسالضاا ٜإلٍ،طااتإلعٜقااّإلفًقااًٌّإلحليإلإلعٜقااّإل
طلةٍّإلحليإلسضت دس ٌّ إلحليإل قً إلعلْإلحلض عإلسذتقإلسالشلَ إلب إل َإلعٜقاّإل قاً إلعلاْإلكتلاّإلإل
م إلس،قًسعدإليس،قًساؽتإلس،ػسعٍّ إلاًجص إلفٍم إلٌني َ:إل
الوبحث الثاًي :قىاعذ وأصىل فقهية في عالقة الحاكن بالوحكىم
وفيُ املطالب اآلتية:
سنتةلبإلسٝيو:إلسذتك إلوتإلسالض ٜإلهللإل ع ؾت.إلإلإل
سنتةلبإلس،ث اَ:إلس،تػ يزإليس،تع ي إليس،تن ؾس.إلإل
سنتةلبإلس،ث ،ث:إلمطٚيٍّ،إل غٍرلإلسنتنكسإلب ٍ،دإلمنًّ،إلب ذت ك .إلإلإل
سنتةلبإلس،سسبع:إلمطٚيٍّ،إلسذت ك إلع إلسٝمّ.إلإلإل
سنتةلبإلسرت مظ:إلسذتسفإلعلْإل زٔإلسنت ضدإلع إلسٝمّ إليحتقٍقإلمؿ ذته .إل
توهيذ:
اٌتّ ا إلسالضاا ٜإلس،عٜقااّإلبااؽتإلسذت ا ك إليسككااً إليس،سسإلعااَإليس،سعٍااّإلعلااْإلضتااًإلعٌتااٍ إل
يفسٌاادإلم ا إلاًعااو إليحلذ ا يتإل اارىإلس،عٜقااّإلبطااٍ دإلم ا إلسٝاٌتمااّإليس،قااًساؽتإليس،قًسعااد إلمتااْإلإل
س،تصمها إلس،سسعااَإليس،سعٍااّ إلعا ٖإلسرتاارلإليس،سما ٔإليس،طاا ٜإليسضااتة عتإلسٝمااّإلحل إل عااٍؼإلوتإل

( )32صخُذ البخاسي ،22/1 :هخاب بذء الىحي ،بشكم . )43( :اإلاؤلف :دمحم بً إظماعُل أبى عبذ هللا البخاسي الجعفي ،املخلم :دمحم صهير بً
هاضش الىاضش ،الىاشش :داس ؾىق الىجاة (مطىسة عً العلؿاهُت بئغافت جشكُم دمحم فؤاد عبذ الباقي) الؿبعت :ألاولى1422 ،هـ ،عذد
ألاحضاء .9 :وصخُذ معلم ،53/1 :باب بُان أن الذًً الىطُدت ،بشكم. )205( :
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وإل
حل ،ااّإلييٕاا إليذاابإلينماا ٔ إليمتااْإلملإل لتااص إلبهاارىإلس،قًسعاادإل بٖإلفٍهاا إلسرتاا ٜإليس،ػااق إل
يسرتطسس إليم إلحل إل رىإلس،قًسعدإلاًجص إلوتإلسنتة ،بإلس:ٍّ ٟإلإلإل
املطلب األول :احلاكه يف اإلسالو هلل تعاىل.
ف نتػسٖ إل ًإلسهلل إليعلْإلسذت ك إلحل إلٌقٍ إلذك إلسهللإل ع ؾت إليحل إلٌعم إليعتك إلبو إل
ف ذتٜوإلم إلحلذلوإلسهللإلٛإلسذت ك إليسذتسس إلم إلذسموإلسهللإلٛإلس،طلة

إليغس ُإلسهللإل ع ؾتإل

ٛإلظتًش إل ،لر ك إليٛإل،غرلىإلم إلسرتلقإلحل إلٌصٌدإلفٍوإلحليإلٌنقـ إلكم إلق وإل ع ؾت :ﭽ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ سنت ٕدِ:إل .3يق وإل ع ؾت:ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ ًٌضف:إل.67
فًًتٍ ااّإلسذت ا ك إلوتإلسالضاا ٜإلنق مااّإلس،اادٌ إليضٍ ضااّإلإلس،ااداٍ إلبااو إلكم ا إلق ا وإلس،عٜمااّإلإل
سنتا ا يز ُ( :إل 450اااا)إلإلوتإلسٝذكا ا إلس،طااالة اٍّ(إل )33إلكما ا إلاا اـٓإلس ،قها ا ٔإلق  ،اااّإلوتإل
مؿن ه إلحل إلسذت ك إلسنتطل إلنفت إلعتكا إلبػاس إلسهللإلعاصإليجا إل إلي اًإلبهارسإلٌناًبإلس،ان إل
إلوتإلنق مّإلس،دٌ إليضٍ ضّإلس،داٍ إلبو إليزع ٌّإلمؿ حلإلسٝمّإلبنياًسعه إلفإ إلغسٓ إل،لنا عإلإل
غسع ًإلغرلإلغس إلسهللإلعصإليج إلفني ،عًىإلوتإلذ،ك إلفقدإلجعلاًىإلنشلا ًإلشلا إليزبا ًإلما إل ي إلسهللإلإل
عا ؾت إلفعا إلعاادُإلبا إلذا متإل -إلزقااَإلسهللإلعنااو -إلقا و:إلحل ٍااتإلس،اان إل إلي ااًإلٌقااسحلإلوتإل
ضااااااااااًزِإلبااااااااااسسِٔ :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﭼ س،تًبّ:إل 31إلفق و:إل"حلم إلحلاه إلملإلٌكًاًسإلٌع ادياه إل إلي،كانه إلكا اًسإلنذسإلإل
حلذلًسإلشل إلغٍٖ ًإلسضترلًى إلينذسإلذسمًسإلعلٍه إلغٍٖ إلذسمًى"(.)34إلإل

( )33ألاخيام العلؿاهُت . 3/1 :اإلاؤلف :أبى الخعً علي بً دمحم بً دمحم بً خبِب البطشي البغذادي ،الشهير باإلااوسدي (ث450 :هـ) الىاشش:
داس الخذًث  -اللاهشة عذد ألاحضاء.1:
( )34ظنن الترمزي  :278/5باب ظىسة الخىبت ،بشكم .)3095( :أهظش العلعلت الصخُدت لأللباوي ،96/13 :بشكم ( .)3293وكاٌ ألالباوي:
أخشحه البخاسي في .الخاسٍخ  )106/1/4( .والترمزي في .العنن ،)309(.الؿبراوي في .اإلاعجم الىبير 218/92/17( .و  ،)219وابً حشٍش في
ُ َ
.الخفعير ،)18 -80 /10( .والبيهلي في .العنن  )116/10(.مً ؾشٍم عبذ العالم بً خشب عً غؿ ُْ ِف بً أعين عً مطعب بً ظعذ
عً عذي بً خاجم .إسشاد اللاسا ألخادًث العلعلت الصخُدت ،اإلاؤلف :العالمت املخذر دمحم هاضش الذًً ألالباوي سخمت هللا ،حمعها و
سجبها و صدخها :أبى عبذ هللا عضام الشمشي 1423هـ 2002 /م.
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ق وإلسالم إلس،ػ : ( ،إل 790ا)إلإلوتإلسنتًسفق :إل"حتكٍ إلس،سج وإلم إلغارلإلس،ت ا إلنؾتإلإل
كًاه إليض ٕ إل،لرك إلس،ػسعَإلسنتةلًبإلغسع إلقٜو ...ين إلسذتحّإلس،ق ،عّإليسذت ك إل
سٝعلْإل ًإلس،ػس إلٛإلغرلى"(.)35إلإل
يقا ا وإل عا ا ؾت :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ س،نط ٔ:إل.59
يحليً،سإلسٝمسإلسنتسس إلبه إلسٝمسسٔإليسذتك

إلعلْإلقًوإلكتهًزإلس ،قه ٔإليسنت طسٌ .إل

إلحليجابإلسهللإل
إل
ق وإلسالم إلس،ناًيُإلإل( :إل 676ااإل:) -إل "قا وإلس،علما ٔ:إلسنتاسس إلبانييَ،إلسٝماسإلما
 ،عتااوإلما إلس،ااًِٛإليسٝمااسسٔ إل اارسإلقااًوإلكتا رلإلس،طاالفإليسرتلاافإلما إلسنت طااسٌ إليس ،قها ٔإلإل
يغرل

إليقٍ :إل إلس،علم ٔ إليقٍ :إلسٝمسسٔإليس،علم ٔ"(.)36إلإلإل

يق ا وإلسالم ا إلس،ن ااسسيُإل( إل:إل 1126ااا)إل:إل" ا إلحلمااسسٔإلسذتااقإلس،ع ا نتً إلس،ع ا ملً إلسٟمااسي إل
ب نتعسي إليس،ن ً إلع إلسنتنكس.)37(".إلإل
يق ا وإلسٛم ا إلس،نااًيُإلوتإلسنتنه ا دإل:إل"إلٛإلظتااًشإلملااعإلسالم ا إلبغاارلإلمًجاابإلرتلعااوإل ٝإلحلمااسإلإل
سدتم عااّإلٛإلٌؿاالسإلفًقااْإلٛإلضااسسِإلشل ا إلم ا إلحل ا إلس،عق ا إليسذتكمااّإليس،تقااْإل إليقاادإلحلكتااعإل
س،ؿر بّإلعلْإلاؿبإلسالما إلٍ،قاٍ إلس،عادوإل ٝإلسٌ،تلا إل ،اعإلوتإلبعا إلسإل،ن اًعإلينفتا إل ٌتهاسىإلإل
س،قدزِإليغت ٍوإلس،عحص"(.)38إل
يسعتاادلإلس،ػا ز إلسذتكااٍ إلكا إلما إلٌترا ك إلنؾتإلغاارلإل اادٓإلسهللإل إلنفتا إلٌترا ك إلنؾتإل
س،ةاا ا غً

إلفقاااا وإل عاااا ؾت:إلإلﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ

ﭮﭼ س،نط ٔ:إل60إل.إل

( )35ششح تهزًب هخاب الاعخطام للشاؾبي  .355/2:تهزًب وحمع وجشجِب :مطؿفى بً دمحم بً مطؿفى ،جدلُم :خالذ بً عبذ الىشٍم
1424هـ 2003 -م.
( )36اإلانهاج ششح صخُذ معلم بً الدجاج  .223/12:اإلاؤلف :أبى صهشٍا ًديى بً ششف بً مشي الىىوي ،الىاشش :داس إخُاء الترار العشبي–
بيروث ،الؿبعت الثاهُت ،1392 ،عذد ألاحضاء.18 :
( )37الفىاهه الذواوي على سظالت ابً أبي صٍذ الليرواوي.325/1 :اإلاؤلف :أخمذ بً غىُم بً ظالم الىفشاوي (ث 1126 :هـ) املخلم  :سغا
فشخاث ،الىاشش  :مىخبت الثلافت الذًيُت .
( )38دلُل املخخاج ششح اإلانهاج لالمام الىىوي. 342/3 :
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يعدٓإلسالض ٜإلسذتك إلبغرلإلم إلحلاصوإلج لًٍّإليك سسً إلفقا وإل عا ؾت:إل ﭽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼإلسنت ٕدِ:إل .50يق وإل ع ؾت :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ سنت ٕدِ:إل.44
يمااا إلحلزي إليحلفؿاااسإلمااا إلق ،اااوإلس،ػاااٍوإل .إلًٌضااافإلس،قسقااا يُإلعااا إلعٜقاااّإلسذتااا ك إل
ب ككًمؽتإلوتإلًت إلسالض ٜإلذٍثإلق وإل -ذ ٌتاوإلسهللإل عا ؾتإل: -إل"إلسذتا ك إلوتإلسالضا ٜإل
يسذدإلم إلس،ن عإلٍ،ظإلؿتعؿً إليٛإلمقدعإلظتتهدإلنتؿلرّإلسٝمّ إلفٍؿاٍبإليغتةاٗإل إلي اًإلإل
ماانيجًزإلحلجااسٌ إلفٍم ا إلحلؾ ا بإلفٍااو إليحلج اسّسإليسذاادسًإلإلفٍم ا إلحلمةاانيإلفٍااو إلم ا إل س إلبعاادإلسجته ا إل
إلٛإل
إل
يسضت سسغإل،لًضاعإليحتاسَإل،لؿاًسب إلي اًإلٌطاتمدإلضالةتوإليبقا ٔىإلوتإلسذتكا إلما إلسٝز
م إلس،طم ٔ إليم إلس،ن عإلٛإلم إلسهلل إلفاإذسإلضاربإلس،نا عإلنقاته إلمناوإل إليضااةتإلحلغل ٍاته إل
علٍوإلٌ،تلماوإلحليإلسضتسسفاوإليجابإلعص،اوإلبا ،ةسوإلس،ػاسعٍّ إلما ملإلٌا ٚإلذ،اكإلنؾتإلفتناّإليفطا إل
حلكدل إلينٛإلسز ك ًسإلحلمافإلس،كاسزٌ إل إليسذتا ك إلوتإلسالضا ٜإل،اٍظإليكٍا إلسهللإل;إلبا إل اًإلإل
يكٍ إلسٝمّإليحلجرل

إليكّلتوإلوتإلن سزِإلغاٚياه إلحليإلسضاتنيجس وإل،ار،ك .إل..إلقا وإلحلباًإلمطال إل

سرتًٛاَ( :إل 62ا)إل -إلس ،قٍوإلس،ت بعَإلسدتلٍ  -إلذؽتإل م إلعلْإلمع يٌّ إلفقا وإل:إلس،طا ٜإل
علٍكإلحلٌه إلسٝجرل إلينتّ إلحلاكسإلعلٍوإلجلط ٙىإلق وإلمع يٌاّإل:إل عاًسإلحلبا إلمطال إل إلفهاًإلحلعلا إلؿتا إل
ٌقااًو إل"ن ا إلق ا وإلذ ٌتااوإلسهللإل ع ا ؾت:إلن إلسذت ا ك إلوتإلسالضاا ٜإلمقٍاادإلإلغاارلإلمةلااق إلفهن ا كإل
غسٌعّإلحتكمو إليقٍ إل ًجهو إليحلذك إل قٍدى إلي َإلحلذكا إلملإلٌكاعه إل اًإليٛإلذصباوإلإل
اًإل
حليإلذ غٍتو إلب إليقعه إل،وإلي،غرلىإلزبإلس،نا ع إلملاكإلس،نا ع إلن،اوإلس،نا ع إليٛإلٌطاتةٍعإل إل
يٛإلغرلىإلم إلس،ن عإلحل إلٌلغًسإل رىإلسٝذكا إلحليإلظتمادي إلإلفاٜإلملاكإليٛإلزٕاٍظإليٛإلبسنتا إل
يٛإلذكًمّإليٛإلزتلظإلنًزِإليٛإلدتنّإلمسكصٌّإليٛإلمٚـتسإل،لػعب إليٛإلحلُإلقًِإلوتإلسٝز إل
ـتلكإلحل إل غرلإلم إلحلذك إلسهللإلس،قةعٍّإليس،ث بتّإليس،دسٕمّإلغٍٖ ً"(.)39إلإلإل
ي كاارسإلٌتكااسإلحل ٓإلسذت ا ك إلوتإل ٌا إلسالضاا ٜإلغاااـإلما إلس،ن ا ع إلًًٌ،اااوإلحلمااًز

إل

يشل إلسذتقإلوتإلمط ٔ،توإليست ض توإليعص،و إلب إليمع ق توإلن إلحلض ٔإلحليإلقؿسإلحليإل عادٓإليًتلا إل
ي اارسإلمعلااً إلم ا إل ٌا إلسالضاا ٜإلب ،كااسيزِ إلضا قإلنؾتإل اارىإلس،قًسعاادإل ٌ ا إلسالضاا ٜإل قسٌااسسًإلإل
ً
( )39الخؿشف العلماوي في مىاحهت ؤلاظالم ص  87بخطشف ٌعير حذا :جألُف دً .ىظف اللشغاوي ،أهذلعُه لليشش والخىصَع .2001-1421
ؽ.1
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ي ن ٍرسًإلي ة ٍقا ً إلحلاٌتماّإلس،ػاسوإليس،غاسبإلس،ايتإل ت ا ْإلب ،دقتقسسٍ،اّإليسذتسٌاّ إلق ا إلما إل
ٌصٌدإلع إلمتطّإلعػسِإلقسا ًإلم إلس،صم .إلإل
املطلب الثاىي :البشاور والبعاوٌ والبياصح.
هت ا إلٌؿاإلًزإلعٜقااّإلسذت ا ك إلباا ككً إلوتإلسالضاا ٜإلحل ٓإلس،سعٍااّإلماانيمًزي إلبإضاادسٔإلإل
س،نؿسإلنؾتإلسذت ك إليٌدوإلعلْإلذ،كإلسذتدٌثإلس،رُإلحلمسجوإلمطل إليحلبًإل سي إليس،نط َٕإلع إل
ـتٍ إلس،دسزُإل"حل إلزضًوإلسهللإلإلإلق و:إلس،دٌ إلس،نؿٍرّ.إلق ً،س:إلنت إلٌ إلزضاًوإلسهلل؟إلقا و:إلهلل إل
ي،كت بو إلي،سضً،و إليٕٝمّإلسنتطلمؽتإليع مته "(.)40إلإل
ق وإلس،عٜماّإلس،قاس ،إلإل( :إل671إل ااإل):إل"س،نؿاسإلٕٝماّإلسنتطالمؽتإل:إل اسكإلسرتاسيدإلعلاٍه إل إل
ينزغ

إلنؾتإلسذتق إلي ن ٍهه إلفٍم إلحلغ لًىإلم إلحلمًزإلسنتطلمؽت إلي،اصي إل،ا عته إل إليس،قٍا إل

بًسجبإلذقه "(.)41إلإل
إليقا ا وإلس،عٜماااّإلس،ناااًيُإلإلعلٍاااوإلزلتاااّإلسهللإل عا ا ؾت:إل"يحلما ا إلس،نؿاااٍرّإلٕٝماااّإلسنتطااالمؽتإلإل
فمعاا ياته إلعلاااْإلسذتاااقإلي،اا عته إلفٍاااوإليحلماااس إلباااوإلي ن اااٍه إلي اااركرل إلبسفاااقإلي،ةااافإل
ينعٜمها إلؿتا إلغ لااًسإلعنااوإليملإلٌا لغه إلما إلذقااًوإلسنتطاالمؽتإلي ااسكإلسرتااسيدإلعلااٍه إلي ااني،فإلإل
قلًبإلس،ن عإل،ة عته إلق وإلسرتة بْ -إلزلتاوإلسهللإلإل ( -إل388إل اا)إل:إليما إلس،نؿاٍرّإلشلا إل
س،ؿاِٜإلمل ها إليسدتها إلمعها إليحل سٔإلس،ؿاادق إلن،اٍه إلي اسكإلسرتااسيدإلب ،طاٍفإلعلااٍه إلنذسإلإل
ًتهاسإلمانه إلذٍافإلحليإلضأًإلعػاسِإل إليحل إلٛإلٌغااسيسإلب ،ثنا ٔإلس،كا ذبإلعلاٍه إل إليحل إلٌادعْإلشلا إل
ب ،ؿٜح إل ي رسإلكلوإلعلْإلحل إلسنتاسس إلبنيٕماّإلسنتطالمؽتإلسرتل ا ٔإليغرل ا إل;إلهتا إلٌقاً إلبانيمًزإلإل
سنتطلمؽتإلم إلحلؾر بإلس" ًٌٛ،إل(.)42إلإل
يق وإلب إلمًٌصمندس إل( إل390إل ا)"إلزلتوإلسهلل:إل"يسجبإلعلْإلسًِٛ،إلمػ يزِإلس،علم ٔإلفٍما إل
ٛإلٌعلمااً إليفٍم ا إلحلغااك إلعلااٍه إلم ا إلحلمااًزإلس،اادٌ إلييجااًىإلسدتااٍؼإلفٍم ا إلٌتعلااقإلب ا ذتسب إل
ييجًىإلس،ن عإلفٍم إلٌتعلقإلب نتؿ حل إلييجًىإلس،كال ٓت بإليسً،شزسٔإلفٍم إلٌتعلقإلؿتؿا حلإلس،ا  ٜإل
يعم ز ه "(.)43إلإل
( )40صخُذ ؤلامام البخاسي ،22/1 :هخاب بذء الىحي ،بشكم . )43( :وصخُذ معلم ،53/1 :باب بُان أن الذًً الىطُدت ،بشكم.)205( :
( )41الجامع ألخيام اللشآن .227/8 :اإلاؤلف :أبى عبذ هللا دمحم بً أخمذ بً أبي بىش بً فشح ألاهطاسي الخضسجي شمغ الذًً اللشؾبي (ث:
671هـ) ،جدلُم :أخمذ البردووي وإبشاهُم أؾفِش ،الىاشش :داس الىخب اإلاطشٍت – اللاهشة.
( )42ششح الىىوي على صخُذ معلم .38/2
( )43الجامع ألخيام اللشآن.250 /4 :
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فلٍطتإلس،عٜقّإلبؽتإلسذت ك إليسككً إلوتإلسالض ٜإلق ٕمّإلعلْإلس،تؿا ز إليس،تةا ذ إل
ي ؿٍدإلسشل ًس إليس،صٛ

إلف ،كم وإلعصٌص إليك إلبمإلف إلمة ٔ.إلإل

ن ٓإلس،عٜقّإلبؽتإلسذت ك إليسككً إلوتإلسالض ٜإلم نٍّإلعلاْإلس،تن ؾاسإليسٝماسإلبا نتعسي إل
يس،نهااَإلع ا إلسنتنكااس إلزفااقإلم ا إلس،سسعااَإلإلبسعٍتااوإلي لمااظإلذت ج ا ه إليم ٜه ا إليزع ا ٌته إل
يس،قٍ إلعلاْإلمؿا ذته إليإل ذ اٍتإل ٌانه إلي اٍا

ُإل
إلحلماسدإلحلباًإل سي إلعا إلحلباَإلماسٌ إلسٝش إل

ذ َتحَابإلَإل
ِإلسنتطِأل ٔمؽتَإل َف ِ
ق وإلزلعتإلزضاًوإلسهللإلإلإل ٌقاًوإل"مَا ِإل َي ّٛىُإلسهللإل َع ٓص َيجَا ٓإلغَاٍِٖ ًإلمٔا ِإلحلمِاس ال
ُي َإلذَ جَتٔهِ ِإليَمَلّتٔهِ ِإليَ َفقْسِ ٔ ِإلسذِتَحَبَإلسهللإلعَنِوُإل ُي َإلذَ جَتٔؤإليَمَلّتٔؤإليَ َفقْسِىٔ"(.)44إلإل
يقادإلقااسبإلحلؾاار بإلزضااًوإلسهللإلإلإليمل ا ٙىإلس،كااسس إلوتإلذ،ااكإلحلزي إلسنتثا إلوتإلس،عٜقااّإل
بؽتإلسذت ك إليسككً إلي كإل،سف ًإلهت إليز إلوتإلضٍَٔسِ

إلزقًس إلسهللإل ع ؾتإلعلٍه :إلإلإل

ق وإلعمسإلب إلسرتة بإلً،إلم تإلضالّإلب ،عسسوإلقاٍ ع إلرتػاٍتإلحل إلٌطاني،مإلإلسهللإلعنهاإل إل
حليإلق و:إلً،إلحل إلضالّإلعلْإلغ ٗ،إلس ،سس إلحلمر إلس،رٕبإلرتػٍتإلحل إلٌطنيوإلعنه إلعمس(.)45إلإل
ي رسإلعمسإلب إلع دإلس،عصٌصإلذؽتإل ًؾتإلسرتٜفّ إلبلغإلمناوإلس،ص ادإليس،اًز إلم لغا ًإلملإلٌكادإلإل
ٌؿدوإلًٛ،إلحلاوإليقع إلي ن قلتوإلس،كتبإليس،تؿ اٍف إلعس إلعلٍوإلمسِإلمطكإلما إلبٍاتإلسنتا وإلإل
فطدإلحلا وإلذتْإليقاعإل إلفقٍا إل،اوإلوتإلذ،اكإل إلفقا وإل:إلي ا إلٌنت اعإلما إلسنتطاكإلإلنٛإلبسعتاو إلينتا إل
سذتكسإل ع إلبنيي ٛى إليك اًسإلبكعّإلعػسإلذكسّس إلفنٌتاسإلن،اٍه إلفارزفتإلعٍنا ىإل إلنا إلقا وإل:إل
بن طَإلس ،تٍّ إلق وإلمطلمّإلب إلع دإلسنتلكإل ملتإلعلْإلعماسإلوتإلمسقاوإل إلفاإذسإلعلٍاوإلقماٍـإلإل
،وإلقمٍـإلغارلى إل
إل
يضو إلفقلتإل، ،مّ:إلحلٛإل غطلً إلقمٍـإلحلمرلإلسنتٚمنؽت إلفق ،ت:إليسهللإلم
يبكااْ إلف كااتإلف ،مااّ إلف كااْإلحل ا إلس،اادسزإلٛإلٌاادزُإل اأٛٚإلم ا إلحلبكااْإل اأٛٚإل إلفلم ا إل
سصتلااتإلعاانه إلس،عاادلِ إلق ،ااتإلف ،مااّ:إلم ا إلحلبك ا كإلٌ ا إلحلماارلإلسنتااٚمنؽتإل إلفق ا و:إلناااَإلذكااس إل
منؿس إلسرتٕٜقإلم إلبؽتإلٌدُإلسهللإلفسٌقإلوتإلسدتنّإليفسٌقإلوتإلس،طاعرلإل إلنا إلؾاس إل إليغػاْإلإل
علٍو"إل(.)46إلإل

( )44ظنن أبي داود :اإلاؤلف ،150/2:بشكم . ) 2948( :أبى داود ظلُمان بً ألاشعث السجعخاوي ،الىاشش :داس الىخاب العشبي ـ بيروث ،عذد
ألاحضاء.4 :
( )45البذاًت والنهاًت البً هثير.245/10 :
( )46اإلاىسد العزب اإلاعين مً آزاس أعالم الخابعين .دمحم خلف ظالمت .122/1 :البذاًت والنهاًت البً هثير.240/9 :
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يقدإلعمٓتإلعدسّ،إلس،ديّ،إلسالضٜمٍّإلك إلزع ٌ إلذتْإلمعإلس،رمٍؽتإليسنتطتنيمنؽت إلفهارسإلإل
حلماارلإلسنتااٚمنؽتإلعمااسإلسب ا إلع اادإلس،عصٌااصإلفااًزإل ًٍ،ااوإلسرتٜفااّإلٌاانيمسإلمن ٌااوإل إلفن ا ٓ:إلحلٛإلم ا إل
ك اتإل،وإلمٌتلمّإلفلرلفعه إلفق إلنٍ،وإلزج إلذمَإلم إلحل إللتـ إلفق و:إلٌا إلحلمارلإلسنتاٚمنؽتإلإل
حلضااني،كإلكت ا بإلسهللإل إلق ا و:إلم ا إلذسك إلق ا وإلس،ع ا عإلب ا إلسٍ،ً،اادإلب ا إلع اادإلسنتإللااكإلسغتؿ ا مإلإل
حلزقَ -إليس،ع عإلج ،ظ -إلفق وإل،وإلعمس:إلٌ إلع عإلم إل قًو إلقا وإل:إلاعا إلحلقةعنٍها إلحلمارلإلإل
سنتااٚمنؽتإلسٍ،ً،ااد إليكتاابإل،ااَإلبه ا إلضااح ًّٜإلفق ا وإلعمااس:إلم ا إل قااًوإلٌ ا إلذمااَ إلق ا و:إلٌ ا إلحلماارلإل
سنتٚمنؽتإلحلضني،كإلكت بإلسهللإل ع ؾت إلفق وإلعمس:إلاع إلكت بإلسهللإلحلذاقإلحل إلٌت اعإلما إلكتا بإلإل
سٍ،ً،د إلق إلف ز إلعلٍوإلقٍعتو إلفس

إلعلٍو"إل(.)47إلإل

يملإل ك ا إلسٝمااّإلوتإلذااؽتإلم ا إلسٝذٍ ا إل غ ا إلع ا إلنضاادسٔإلس،نؿااسإليس،ااًعٍتإليس،تًجٍااوإلإل
يس،تاركرلإلٝمسسٕها إلفما إلحلكثااسإلسنتاًسعٍت إليما إلحلكثاسإلس،نؿا ٕسإلس،ايتإلك اااتإل ًجااوإلنؾتإلإل
سٝمسسٔإليسذتك

إلعلٍاوإلسٝماسسٔإل
إل
إلفقدإل ،راتإلبها إلكتابإلس،تا زٌوإليس،طارل إلماعإلما إلكا

فارسكإلم إلسرترلإليس،ؿٜحإليس،تقْ إلاركسإلم إل رىإلس،سض ٕ إلزض ّ،إلض ملإلب إلع دإلسهللإلبا إل
عمسإلسب إلسرتة بإلزقَإلسهللإلعنهم إلنؾتإلحلمرلإلسنتٚمنؽتإلعمسإلب إلع دإلس،عصٌصإلزقاَإلسهللإلعناوإلإل
ذٍثإلق وإل:إل"حلم إلبعدإلٌ إلعمس إلفإاوإلقدإليَ،إلسرتٜفاّإليسنتلاكإلق لاكإلحلقاًس إل إلفما ًسإلعلاْإلما إل
قدإلزحلٌاتإل إلي،قاًسإلسهللإلفاسس ٓإلبعادإلسإلدتماً إليسذت ادِإليسذتػا إل إليعا دتًسإلااص إلسنتاً إلس،ارُإلإل
ك اًسإلمنوإلٌ سي إلف ا قني إلحلعٍنه إلس،يتإلك اتإلٛإل تنيإل نٌتاسإل،ارس هإل إليساادفنتإلزقا به إل
غاارلإلمًضاادٌ إلبعاادإل،ااؽتإلسً،ض ا ٕدإلي ٌت ا سإلس ،ااسؽإليسنتسسفااقإليس،طااسزإليسرتااد إل إليساػااقتإل
بةًاه إلس،يتإلك اتإلٛإل ػ عإلم إلك إلاً إلي ً،إلم إلسٝمًسوإليس،ٝعمّ إليؾ زيسإلجٍ ًإلبعدإل
ٍ،بإلس،سيسٕسإلس،عةسِ;إلذتْإلً،إلكا اًسإلنؾتإلج اابإلمطاكؽتإلهتا إلكا اًسإلعتقسيااوإل إلي ا إل
حلذٍ ا ٔإل،تاانيذُإلبه ا إلي،ن ااسإلماانه إلبعاادإلنا ا وإلسٝمااًسوإلعلااْإلحلغسسقااه إلم ا إلس،ةٍاابإليس،ثٍ ا بإلإل
س ،مسِإلس،لٍنّ إلك اًسإلٌن قً إلسٝمًسوإلنضسسف ًإلوتإلحلغسسقاه إليحل اًسٕه إل إليٌقاذلي إلوتإلذاقإلإل
سهللإليحلمسى إلفاإ إلإلسضاتةعتإلحل إل لقا

إلٌاً إلس،قٍ ماّإل إلي ا إلست ًضاً إلمس هناً إلؿتا إلعلاٍه إل

يحلاااااتإلغاااارلإلست ااااًعإليٛإلمااااس ه إلبػاااأَإل إلف فعاا ا إليسضااااتع إلباا ا هللإليٛإلقااااًِإلنٛإلباا ا هللإلإل
ض ر او"(.)48إلإل
( )47البذاًت والنهاًت البً هثير. 241/9 :
( )48البذاًت والنهاًت البً هثير.241/9 :
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ي"ك إل ػ إلب إلع دإلسنتلكإل( إل:إل 125ا)إلم إلمل ٔإلبمإلحلمٍّ إلفطنيوإلًٌمّ إلحلب إلذا ش إل
يك إلم إلس،علم ٔ:إلم إلس،تدبرلإلوتإلس،نٖح ِإلم إلحلماًزإلسرتٜفاّ؟إلقا و:إلحل ِإل نيمارَإلس،ادِّز إلس،ارُإلإل
نيمرىإلم إليجاوٕإلذاٜو إليحل إل كاعوإلوتإلمًقاعإلذاق إلقا و:إلما إلٌَقادٔزإلعلاْإل ارس؟إلقا و:إلما إل
ٌسغبإلوتإلاعٍ إلسدتن

إليٌَس َبإلم إلعرسبإلس،نرلس "(.)49إل

ي م إلسب إلس،طم كإل(إل إل 183ا) إلعلْإل زي إلس،سغٍدإل( إل193إل اإل)إلفق وإل،و:إلعٌتم إل
ق و:إلٌ إلحلمرلإلسنتٚمنؽت إلن إلسهللإلملإلٌس َإلرتٜفتوإلوتإلع ىإلغرلكإلفٜإل س َإلما إلا طاكإلنٛإلإل
ؿت ا إلزقااَإلسهللإلبااوإلعنااك إلفإاااكإلسب ا إلع ا إلزضااًوإلسهللإلإلؾاالْإلسهللإلعلٍااوإليضاال إليحلاااتإلحلَيَِ،ااْإل
س،ن عإلبر،ك إلٌ إلحلمرلإلسنتٚمنؽت إل َم إل،لبإلفٔكَ كإلزق توإلوتإلمهلّإلم إلحلجلوإلكا إلملٍقًا إلحل إل
إلحلذسقتاوإلسٟماسِإل
إل
ٌعتقإلا طو إلٌ إلحلمرلإلسنت ٚمنؽتإلمَا إلذيٖقتاوإلس،اداٍ إلذٜي اوإلبسكاً إلمناوإلنٍ،ها
مسسز ه إلبتح فٍه إل ٌ إلحلمارلإلسنتاٚمنؽت إلا غاد كإلسهللإلحل إل قا ٔد إلنؾتإلجناّإلعسقاه إلس،طام يس إل
يسٝز إليقدإل ُعٍتإلنٍ،ه إليٍ،ظإل،كإلفٍه إلاؿٍب.إل
ٌ إلحلمرلإلسنتٚمنؽت إلناكإلـتً إليذدك إليحت ضَبإليذادك إلينااكإلٛإل قاد إلنؾتإلعلاْإلاا إل
مػغًو إليٛإلختلفإلنٛإلم تًاّ إلمغسيزّس إليناكإلينٌ ا إلوتإل سزإلض سإليجرلس إلًتع "(.)50إل
ن ٓإل ماا إلحل اا إلحلضاا بإلس،تةاااس إليس،غلاااًإلوتإلس،تع ماا إلماااعإلسذتكاا إليسٝماااسسٔإليسٝاٌتماااّإلإل
س،طٍ ضٍّإلسنتع ؾسِ إلكم إلالرٌتاوإلإلوتإلبعا إلس،ا  ٜإلسالضاٜمٍّ إلحل ٓإلكاثرلسًإلما إلسذتكا إل
ٌُنص،ااً إلحلا طااه إلمنص،ااّإلسنتٕٜكااّإلس،ٝه ا زإلسٝبااسسز إلس،اارٌ إلٛإلٌقذلفااً إلذا ا ًإليٛإلمةٍٖ اًّ إل
معؿًمً إلع إلسرتةنيإليس،ص ،إلٛإلٌعؿً إلسهللإلم إلحلمس إليٌ علً إلما إلٌاٚمسي إلي،اٍظإلما إل
ذقإلحلذدٕإلم إلس،ن عإلحل إلٌ ؽتإلذق ًإلغ بإلعنه إلحليإلب ًٜ،إليقعًسإلفٍو إليك إلم إلزفعإلزحلض ًإلحليإل
اةقإلدق إلحليإلحلمسإلؿتعسي إلحليإلاهْإلع إلمنكس إلؾ زإلمؿم ًإل،دي سًإل،لر ك إليشُدإلباوإلوتإلإل
غٍ اابإلس،طااحً إليسنتعااتقٜ

إليضُاالةتإلعلٍااوإلحلقاارٓإلحلاااًس إلس،تعاارٌبإليس،تنكٍ ا إلفٜباادإلإل

طامعإل
إل
،ر،كإلحل إلٌنػنيإلعنوإلس،تةاس إليس،غلاً إلوتإلؾا ً إلسنتاا  ،ؽتإل،لرا ك إليٛإلغاسيإلحل إل
( )49الخبر اإلاعبىن في هطُدت اإلالىن ص :29 -28اإلاؤلف  :دمحم بً دمحم أبى خامذ الغضالي (ث 505 :هـ).
( )50ظشاج اإلالىن :اإلاؤلف :أبى بىش دمحم بً دمحم ابً الىلُذ الفهشي الؿشؾىش ي اإلااليي.
( )51املخىم واملخُـ ألاعظم  .208/1 :اإلاؤلف  :أبى الخعً علي بً إظماعُل بً ظُذه اإلاشس ي ـ ظىت الىفاة 458هـ ،جدلُم  :عبذ الخمُذ
هىذاوي ،الىاشش  :داس الىخب العلمُت ،ظىت اليشش 2000 :م ،ميان اليشش  :بيروث ،عذد ألاحضاء .10 :
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إليحلماسٓإل
إل
ك سإلسذت ك إلي تهماوإلبا ،ك سإلس ،اًسح إليقادإل كاً إلغارلإلستقاّ
منه إلًّ ٕ ،إل ُ َٓ
ًإلعلاْإل
إل
ختسدإلعلٍوإلددإلس،طٍفإليس،طان ...يسً،سجبإلعلاْإلسذتا ك إلسنتطال إلحل إلٌكاً إلزلتاّ
غع وإليحلمتو إلٌطمعإلمنه إليٌطتنؿسإلشل إليٌُطَسٓإلنذسإلم إلبُؽتإل،وإلسذتق إلفرلجعإلنٍ،و إليعلْإل
س،سعٍّإلحل إل طمعإل،وإلي ةٍعإلوتإلس،طسسٔإليس،كسسٔإليسنتنػىتإليسنتكسى إليبهرسإلختاسدإلسٝماّإلما إل
ٌ،تااْإلسالفااسسيتإليس،ت ااسٌىت إلبعٍاادسًإلع ا إليذااَإلسشلاآًإليضاالة إلسنتااصسدإلس ،ضااد إلكم ا إلق ا وإلإل
ع ؾت :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭼ س،نط ٔ:إل135إل.
ن ٓإل علْإلسذت ك إلحل إلٌعس إلحلاوإلنفتا إلٌطاتمدإلغاسعٍتوإلوتإلسًٌٛ،اّإليسذتكا إلما إلسٝماّ إل
يحل ٓإلعلٍااوإلحل إلٌػ ا يز

إليحل إلٌطتنؿااسإلشل ا إليٌااسذ إلسهللإلحلماارلإلسنتااٚمنؽتإلعمااسإلذااؽتإلمةاابإلإل

ق ٕ:ًٜإل"حلٛإلٛإل غ ً،سإلوتإلؾدق إلس،نط ٔ إلفإاه إلً،إلك اتإلمكسمّإلوتإلس،داٍ إلحليإل قًٓإلعنادإلإل
اوإلفاًوإلسنانيتإل
إل
سهللإل،ك إلحليٛك إلبه إلزضًوإلسهلل;إلم إلحلؾدوإلقاىتإلسماسحلِإلما إلاطا ٕوإليٛإلبن
عػسِإلحليقٍّ.إلفق متإلنٍ،وإلسمسحلِإلفق ،ت:إلٌ إلعمس إلٌعةٍن إلسهللإليحتسمن !إلحلٍ،ظإلسهللإلض ر اوإل
ي ع ؾتإلٌقًو:إل"يف ٍت إلنذدس إلقنة زسإلفٜإل نيمريسإلمناوإلغاٍٖإل "؟إلفقا وإلعماس:إلحلؾا بتإلسماسحلِإلإل
يحلمةنيإلعمس.إليوتإلزيسٌّإلفني،سوإلعمسإلن إلق و:إلك إلس،ن عإلحلفقوإلمنكإلٌا إلعماس!.إلإليوتإلحلماسٓ:إلإل
سمسحلِإلحلؾ بتإليزج إلحلمةني إلي سكإلسالاك ز"(.)51إلإل
ي ااارسإل اااًإلعماااسإلس ،اا زيوإلٌطاااح إلم ااادٔسًإلنضاااٜمٍ ًإلفسٌااادسًإلوتإلس،تع ماا إلباااؽتإلسذتاا ك إل
يسككًمؽت إلحلٛإلي ً:إل"متْإلسضتع دمتإلس،ن عإليقدإلي،د ه إلحلمه ه إلحلذسسزسًإل" إلي،كا إلما إل
قؿّإلذ،ك؟:إلإل
"عا إلحلااظإلحل إلزجاًٜإلإلما إلحل ا إلمؿاسإلحل اْإلعماسإلبا إلسرتةا بإل إلفقا و:إلٌا إلحلمارلإلسنتااٚمنؽت!إلإل
ع ٕرإلباكإلما إلسٌ،تلا إلقا و:إلعار إلمعا ذسًإل إلقا و:إلضا بقتإلسبا إلعماسيإلبا إلس،عا فإلفطا قتو إل
فحع ا إلٌكااسبمإلب ،طااًيتإل إليٌقااًو:إلحلا ا إلسب ا إلسٝكااسمؽت إلفكتاابإلعمااسإلنؾتإلعمااسيإلٌاانيإلمسىإل
ب ،قاادي إل يٌقااد إلب بنااوإلمعااو إلفقااد إلفق ا وإلعمااس:إلحلٌ ا إلسنتؿااسُ؟إلماارإلس،طااًيتإلف قااسب إل
فحع إلٌكسبوإلب ،طًيت إليٌقًوإلعمس:إلسقسبإلسب إلسٝكسمؽت.إلق وإلحلاظ إلفكسب إلفاًإلسهللإلإل
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وإلعماسإل
إل
،قدإلقسبوإليضت إلضتبإلقاسبو إلفما إلحلقلاعإلعناوإلذتاْإلـتنٍنا إلحلااوإلٌسفاعإلعناو إلنا إلقا
،لمؿااسُ:إلقااعإلس،طااًيتإلعلااْإلؾاالعّإلعمااسي إلفقاا و:إلإلٌ ا إلحلماارلإلسنتااٚمنؽت!إلنفتاا إلسبنااوإلس،اارُإلإل
قسبم إليقدإلسضاتقد إلمناو إلفقا وإلعماسإل،عماسي:إلمارِإلإلكا إل ع ادمتإلس،نا عإل إليقادإلي،اد ه إل
حلمه ه إلحلذسسزس؟إلق و:إلٌ إلحلمرلإلسنتٚمنؽت!إلملإلحلعل إليملإلٌني م"(.)52إلإل
ٌاااسذ إلسهللإلعماااس إلس،ااارُإلقاااسبإلحلزي إلسنتثا ا إلوتإلس،تع ما ا إلباااؽتإلسذتا ا ك إليسككاااً إل
سذت ك إلس،سسغدإليسٝمّإلس،سسغدِ إليٛإلقتك إلٞ،مّإلس ًٍ،إلحل إلختاسدإلما إلغٍ ابإلسالفاسسيتإلإل
يس،ت ااسٌىت إليسٌ،تلاا إليسٛضااتع

إلنٛإلب ،تنيضِّااَإليسٛقتاادسٔإلؿتث ا إل ااإلرىإلس،قماا إلس،طاا مقّإلوتإلإل

س،عدو إليسذتسٌّ إليسنتط يسِ إليذقًوإلسالاط إليكسسمتو.إل
املطلب الثالث :مسؤولية تغيري املياكز باليد ميوطة باحلاكه.
قعإلمطٚيٍّ،إل غٍرلإلسنتنكسإلب ٍ،دإلعلْإلسذتا ك إل إليٛإلٌلاص إلفذا إلس،سعٍاّإلحل إلٌغارلإلبٍادىإلإل
نٛإلن إلك إلسنتنكسإلحتتإليٌٛتوإليضلةتو إلينٛإلف ٜإلنت إلزيٓإلمطل إليغرلىإلعا إلحلباَإلضاعٍدإلإل
سرتدزُإلق و:إلزلعتإلزضًوإلسهللإلإلٌقًو:إل(م إلزحلٓإلمنك إلمنكاسسإلفلاٍغرلىإلبٍادىإلفاإ إلملإلإل
ٌطتةعإلف لط اوإلفإ إلملإلٌطتةعإلف قل و إليذ،كإلحلقعفإلسالقت )إل(.)53إلإل
ق ا وإلس،عٜمااّإلإلس ،قٍااوإلس،قااس: ،إل"ق ا وإلس،علم ا ٔإل:إلسٝمااسإلب ا نتعسي إلب ٍ،اادإلعلااْإلسٝمااسسٔإل إل
يب ،لط إلعلْإلس،علم ٔ إليب ،قلبإلعلْإلس،كع ٔ إلٌعم:إلعًس إلس،ن ع"(.)54إلإل
ي غٍرلإلسنتنكسإلب ٍ،دإلعلْإلسٝمسسٔإليسذتكا

إل،اٖٜإلٌقاعإلحلماسإلسنتطالمؽتإلفًقاْإلبٍانه إل

يٌنقلبإلذ شل إلنؾتإلفؼتإليقٜق إلنذإل نػنيإلس ،ؼتإلغ ً ،إلم إلس،تنييٌ إلس ،ضد إليً،إلج شإلس،تغٍرلإل
ب ٍ،دإل،كا إلحلذاد إلٛقتتا إلس،نا عإلفٍما إلبٍانه إليس ٖإلعاْإلكا إلحلذادإلحل إلؾا ذ وإلمقاٍ إلعلاْإلإل
اكسإليمنكسإلم إلس،دٌ إليً،قعإلسشلسدإليسنتسدإلعٍ ذسًإلب هللإل ع ؾت.إلإل
يشلرسإلق وإلغٍوإلسالض ٜإلسب إل ٍمٍّإلعلٍوإلزلتاّإلسهللإل عا ؾت:إل"ٌإلغلاىتإلفسٌقا إلما إلس،نا عإل إل
فسٌقإلٌذلكإلم إلظتبإلم إلسٝمسإليس،نهْإل نييًٌٜإلشلرىإلس ٌّٟإلكم إلق وإلحلبًإلبكسإلس،ؿادٌقإلإل -إل
زقَإلسهللإلعنو -إلوتإلمة توإلناك إل قسٙي إل رىإلسٌٟاّإل :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
( )52فخىح مطش وأخباسها ،183/1 :اإلاؤلف  /أبى اللاظم عبذ الشخمً بً عبذ هللا عبذ الخىم بً أعين اللشش ي اإلاطشي ،جدلُم :دمحم
الدجيري داس اليشش  /داس الفىش  -بيروث 1416 -هـ1996 /م ،عذد ألاحضاء 1 /الؿبعت  :ألاولى.
ُْ َ
َ
( )53صخُذ معلم :باب َب َُ ِان و ْى ِن الى ْه ِى َع ًِ اإلا ْىى ِش ِم ًَ ِؤلا ًَم ِان.50/1 ،بشكم.)186( :
( )54الجامع ألخيام اللشآن.49 /4 :
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ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ سنت ٕاااااااادِ:إل 105إل
يناك إل كعًاه إلوتإلغرلإلمًقعه إليناَإلزلعتإلس،ان إل -إلؾالْإلسهللإلعلٍاوإليضال إل -إلٌقاًوإل:إل
بإلمناو)( )55إليس ،سٌاقإلإل
إل
(ن ٓإل س،ن عإلنذسإلزحليسإلسنتنكاسإلفلا إلٌغارليىإلحليغاكإلحل إلٌعمها إلسهللإلبعقا
س،ث اَ:إلم إلٌسٌدإلحل إلٌنيمسإليٌنهْإلنم إلبلط اوإلينم إلبٍدىإلمةلق ً إل ي إلفقوإليذل إليؾادلإلياٌتاسإلإل
فٍم إلٌؿلسإلم إلذ،كإليم ٛإلٌؿلسإليم إلٌقدزإلعلٍوإليما ٛإلإلٌقادزإل إلكما إلوتإلإلذادٌثإلحلباْإلنعل اّإلإل
سرتػم:إلضني،تإلعنه إلزضًوإلسهلل إلق و(:ب إلحلٕتمسيسإلب نتعسي

إلي ن ًسإلع إلسنتنكاسإل;إلذتاْإلإل

نذسإلزحلٌتإلغرٖ ًإلمة ع ً إلي ًّٓإلمت ع ً إلي اٍ إلمٚنسِ إلينعح بإلك إلذُإلزحلٓإلبسحلٌاوإل إليزحلٌاتإلإل
حلمسسًإلٛإلٌدس إل،كإلبو إلفعلٍكإلبن طك إلي إلعناكإلحلماسإلس،عاًس إل إلفاإلإ إلما إليزسٕاكإلحلٌاإل إلس،ؿادلإلإل
فٍه إلعلْإلمث إلق

إلعلْإلسدتمس إل،لع م إلفٍه إلكنيجسإلمتطؽتإلزجًٜإلٌعملً إلمث إلعملاوإل)إل

()56إلفٍني َإلب ٝمسإليس،نهْإلمعتقدّسإلحلاوإلمةٍعإلوتإلذ،كإلهللإليزضً،و إلي اًإلمعتادإلوتإلذادي ىإل إل
كم إلساتؿبإلكاثرلإلما إلحل ا إلس ،اد إليس ٝاًسٔإل إلكا رتًسزدإليسنتعتص،اّإليس،سسفكاّإليغرل ا إل
هت ا إلغلااىتإلفٍم ا إلحل ا ىإلم ا إلسٝمااسإليس،نهااْإليسدته ا إلعلااْإلذ،ااكإل إليك ا إلفط ا ىإلحلعٌت ا إلم ا إل
ؾٜذو"()57إل.
ي،لمنكااسإلسنتػااذليتإلسالاك ا زإلفٍااوإلحلٌك ا ًإلغااسييتإلكااثرلِإلذكس ا إلس،علم ا ٔإل،ااٍظإل اارسإلإل
مك اه إلينفت إلمسس ا إل ن إلبٍ إلمًقفإلس ،قوإلسالضٜمَإلم إلسذتك إليسٝمسسٔ.إلإل
املطلب الزابع :مسؤولية احلاكه عً األمة.
إلوتإل
ٍ،ظإلسذتا ك إلوتإلسالضا ٜإلشتآًٛإلب ،ع اثإلؿتقادزس إلسٝماّإلينسيس ها إلبا إلسذتكا إل
سالض ٜإلحلم اّإلظتبإلسً،ف ٔإلبه إليمطٚيٍّ،إلظتابإلحل س ٙا إلعلاْإلسً،جاوإلسٝكما إلف ً،سجابإلإل
علْإلسذت ك إلسنتطل إلحل إلًٌفسإلٞ،مّإلذدإلس،ك ٌّ إلٛإلس،ك ا

إلما إلسضاتة

إلي،عا إلما إل

حل اا إلحلضاا بإلس،ثااًزس إلوتإلبعاا إلباا ٜإلسنتطااإللمؽت إل ااًإلذ،ااكإلس ،طاا إلس،اارُإلٌعٍػااوإلبعاا إل
سذتكا

إلما إلس،ع ااثإلبا ،ثسيس إليسٝمااًسو إلفٍما إلس،ػااعًبإل تكاًٖزإلجًعا ًإليعةػا ًإليعسٌا ًإلإل

( )55ظنن ابً ماحت  ،1326/2باب ألامش باإلاعشوف والىهي عً اإلاىىش ،بشكم ( )4005وصدخه ألالباوي .
( )56ظنن أبي داود ،15/4 :باب ألامش والىهي .وكاٌ ألالباوي. :غعُف ،لىً بعػه صخُذ فاهظش الخذًث اإلاخلذم(  )2361هلذ الىخاوي
( ،)27/27اإلاشياة (  ،)5144صخُذ أبي داود -باخخطاس العىذ (  ،)2375 - 1844الصخُدت(  )594غعُف الجامع الطغير ( ) .)2344
( )57هخب وسظابل وفخاوي شُخ ؤلاظالم ابً جُمُت .128 -127 /28 :اإلاؤلف :أخمذ عبذ الخلُم بً جُمُت الخشاوي أبى العباط ،ظىت الىالدة
 /661ظىت الىفاة  ،728جدلُم :عبذ الشخمً بً دمحم بً كاظم العاضمي الىجذي ،الىاشش :مىخبت ابً جُمُت)).
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إلحلماسإل
إل
ي ػس ًس إليجهًٜإليمسق ًإليبّٜٔإلي ػاسذم ًإليـتصقا ً إلفٍما إلسذتا ك إلٛإلٌعنٍاوإلغأَإلما
حلمتوإليغٚياه إلفذلسىإلقتطَإليٌؿ سإلٛإل ٓإل،وإلضًٓإلذ ،وإليذ وإلذصباوإلي ٕ ،إلتاوإليحلاؿا زى إل
يٌغ إلعا إلقاع ّإلغاع وإليحلمتاو إلبا إلوتإلبعا إلسٝذٍا إلٌكاً إلسذتا ك إل اًإلضا بإلس،قتا إل
يس،تاسٌاابإليس ،طا إليس،اادم زإل،ػااع و إلكما إل ااًإلسنتػا دإلوتإلبعا إل ٌا زإلسنتطاالمؽت إلهتا إل
حلذلًسإلقًمه إل سزإلسً ،سز إليسهللإلسنتطتع .إلإلإل
يوتإلسذتدٌثإلحل إلع دإلسهللإلب إلعمسإلق و:إلزلعتإلزضًوإلسهلل -إلؾلْإلسهللإلعلٍوإليضل  -إل
ٌقًو:إلكلك إلزس إليكلك إلمطٚيوإلع إلزعٍتوإلسالم إلزس إليمطٚيوإلع إلزعٍتاوإل إليس،سجا إل
زس إلوتإلحل لوإلي ًإلمطٚيوإلع إلزعٍتو إليسنتسحلِإلزسعٍّإلوتإلبٍتإلشيجها إليمطاٚيّ،إلعا إلزعٍتهاإل إل
يسرت إلزس إلوتإلم وإلضٍدىإليمطٚيوإلع إلزعٍتاوإل -إلقا وإل:إليذطا تإلحل إلقادإلقا وإلإل -إليس،سجا إل
زس َإلوتإلم وإلحلبٍوإليمطٚيوإلع إلزعٍتو إليكلك إلزس إليمطٚيوإلع إلزعٍتو(.)58إلإل
يم إلسنتطاٚي ٍ،إلس،ايتإلحليكلاه إلسالضا ٜإلنؾتإلسذتكا إليسٝماسسٔ إليملإلٌادعه إلٟذا إل
س،سعٍّ إلم إلٌني َ:إل

 )1نم مّ إلسنتطلمؽت إلوت إلس،ؿ ِٜإل :إلق و إلحلؾر ب إلس،ػ فعٌَ :قد إلس،طلة إلحلي إلا ٕ و إلعلْإل
ؾ ذبإلسٍ ،تإلينم إلسنتطحدإليغرل م إل ٝإليٌٛتوإليضلةنتوإلع مّ(.)59
يق وإلس،عٜمّإلس،ػًك اَإل( :إل1250إل اإل)إل:إل"إليٌقد إلس،طالة إليزبإلسنتناصوإلإل...نتا إلن اتإلإل
وتإلس،ؿرٍرؽتإلم إلذدٌثإلحلبَإلمطعً إلعق ّإلب إلعمسيإلمسفًع إل"ٛإلٌٚم إلس،سج إلس،سجا َإلإل
وتإلضاالة او"()60يوتإل ،ااٍتإل"ٛإلٌااٚم إلس،سج ا إلس،سج ا َإلوتإلحل لااوإليٛإلضاالة او"إل()61إلييز إل
قٍٍدإلجًسشإلذ،كإلب الذ إليوتإلٍ ،تإلٝبَإل سي إل"ٛإلٌ ٚإلس،سج إلوتإلبٍتو"(.)63(".)62إل
( )58صخُذ البخاسي :هخاب بذء الىحي ،6/2،بشكم .)893( :وصخُذ معلم :باب فػُلت ؤلامام العادٌ ،7/6 ،بشكم.)4828( :
( )59ششح الىىوي على معلم .)173/5:
 )60صخُذ معلم  ،133/2باب مً أخم باإلمامت ،بشكم).)1564( :
( )61ظنن ابً ماحت :هخاب إكامت الطالة  ،121/2 :بشكم  . )980( :اإلاؤلف :ابً ماحت أبى عبذ هللا دمحم بً ًضٍذ اللضوٍني( ،ث273 :هـ) هخب
خىاشُه :مدمىد خلُل الىاشش :مىخبت أبي اإلاعاؾي ،عذد ألاحضاء.5 :
( )62ظنن ابً ماحت :هخاب إكامت الطالة ،121/2 :بشكم.)980( :
( )63الذساسي اإلاػُت ششح الذسس البهُت .102/1 :دمحم بً علي بً دمحم الشىواوي (ث1250 :هـ) ،الىاشش :داس الىخب العلمُت :الؿعبت ألاولى
1407هـ 1987 -م.
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 )2صيٌخإلم إلٛإليَ،إلشل :إلذتدٌثإلعسيِإلع إلع ٕػّإل:إلحل إلزضًوإلسهللإلؾلْإلسهللإلعلٍوإليضل إل
ق و إل ":حلقت إلسمسحلِإلاكرتإلبغرلإلنذ إليٍ،ه إلفنك ذه إلب  ،إلفنك ذه إلب  ،إلفنك ذه إل
ب  ،إلفإ إل م إلبه إلفله إلسنتهسإلؿت إلسضتر إلم إلفسجه إلفإ إلسغتحسيسإلف ،طلة إليَ،إلم إل
ٛإليَ،إل،و"(.)64إل
ق وإلسالم إلسب إلبة وإل( إل 449:اإل):إل"حلكتعإلس،علما ٔإلعلاْإلحل إلس،طالة إليؾتإلما إلٛإليؾتإلإل
،ااو إليحلكتعااًسإلحل إلس،طاالة إلٌااصيدإلسنتااسحلِإلنذسإلحلزس إلس،نك ا حإلي عااتإلنؾتإلكاافٔإليسمتنااعإلإل
سَ،ً،إلم إلحل إلٌصيجه "(.)65إل
 )3نق مّإلسذتدي :إلق وإلسالم إلس،نًيُإلوتإلسجملمً :إل"ٛإلٌقٍ إلسذتدي إلعلْإلسٝذسسزإلنٛإلسالم إل
حليإلم إلفً

إلنٍ،وإلسالم

إلٝاو إلملإلٌق إلذدإلعلْإلذسإلعلْإلعهدإلزضًوإلسهللإلؾلْإلسهللإل

علٍوإليضل إلن ٛإلبإذاوإليٛإلوتإلحلٌ إلسرتل ٔإلن ٛإلبإذاه إليٝاو إلذقإلهللإل ع ؾتإلٌ تقسإلنؾتإل
سٛجته إليٛإلٌٚم إلوتإلسضتٍ ٕوإلسذتٍفإلفل إلظتصإلبغرلإلنذ إلسالم "إل(.)66إل
يوتإلس،ػسحإلسنتمتعإل،لرن بلّ:إلإل"ٛإلٌقٍ إلسذتدي إلنٛإلسالما إلحليإلا ٕ او إلي ارسإل اًإلسنتػاهًزإلإل
م إلسنتر ب إلي ًإلسذتق"(.)67إل
إلٌقٍماوإل
إل
يق وإلسب إلزغدإل( إل:إل 595اا)إل:إلإل" يحلما إلما إلٌقاٍ إلسذتادإلفا قًسإلعلاْإلحل إلسالما
يكر،كإلسٝمسإلوتإلض ٕسإلسذتدي (.)68
َد إل
 )4نق مّ إلس،تعصٌسس  :إلسنتسس إلب ،تعصٌس إلس،عقًبّ إل ي إلسذتد إلحلي إل ً :إل" َنيْ ٌٔبْ إل ُي َ إلسْ،ر ِّ
يَ َحلؾِلالوُإل ٔم ِإلسْ،عَصِزِإلبٔمَعِنَْإلس،سٖ ِّإليَس،سٖ ِ ِ"(.)69

( )64ظنن الترمزي ،407/3 :باب ال هياح إال بىلي .وظنن أبي داود ،634/1 :باب في الىلي ،بشكم .)2083( :وصدخه ألالباوي.
( )65ششح صخُذ البخاسي ،البً بؿاٌ .249/7 :اإلاؤلف :أبى الخعً علي بً خلف بً عبذ اإلالً بً بؿاٌ البىشي اللشؾبي ،داس اليشش :مىخبت
الششذ  -الععىدًت  /الشٍاع 1423 -هـ 2003 -م ،الؿبعت  :الثاهُت ،جدلُم  :أبى جمُم ًاظش بً إبشاهُم ،عذد ألاحضاء .10 /
( )66املجمىع ششح اإلاهزب .34/20 :اإلاؤلف :أبى صهشٍا مديي الذًً ًديى بً ششف الىىوي (ث676 :هـ) [،هى ششح الىىوي لىخاب اإلاهزب
للشيراصي (ث 476 :هـ) ] .
( )67الششح اإلامخع على صاد اإلاعخلىع .282/14 :اإلاؤلف :دمحم بً ضالح بً دمحم العثُمين (ث1421 :هـ) داس اليشش :داس ابً الجىصي ،الؿبعت:
ألاولى ظىت الؿبع 1428 - 1422 :هـ ،عذد ألاحضاء .15 :
( )68بذاًت املجتهذ.444/2 :أبى الىلُذ دمحم بً أخمذ بً دمحم بً أخمذ بً سشذ اللشؾبي الشهير بابً سشذ الخفُذ (ث595 :هـ) ،الىاشش :مؿبعت
مطؿفى البابي الخلبي وأوالده ،مطش ،الؿبعت :الشابعت1395 ،هـ1975/م .
إلاطشي
(ث970 :هـ) ،الىاشش  :داس
( )69البدش الشابم ششح هنز الذكابم .44/5 :اإلاؤلف :صًٍ الذًً بً إبشاهُم بً هجُم  ،اإلاعشوف بابً هجُم ا
اإلاعشفت ،ميان اليشش  :بيروث.
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يس،تعصٌسإلب ،عقًبّإل ي إلسذتادإلهتا إلحليكلاوإلس،ػا ز إلنؾتإلسٝماسسٔإليسذتكا إليس،قكا ِ إل
يذ،كإلك ،عقًبّإلبنيمرإلسنت وإلحليإلس،طح إلحليإلسذت ظإلحليإلس،ن َإلحليإلسدتلادإلحليإلضتاًإلذ،اكإلما إل
س،عقًب .إل
يقدإلاـإلس ،قه ٔإلعلْإلذ،كإل إلمنه :إل
سالما ا إلسْ،مَا ا يَزِ ُٔٗإل(450إل ااااإل)إلقا ا وإل:إلٔ،لْ ِإمَا ا ِإلسٖ ،ن ْا اَُإلفٔاااَإلس،تٖعِصٌِا اسِ إليًَتَا ا ٔسُإلمَا ارِ َبٔإلإل
س،ػٖ فٔعَِّٔ(إل إل150:ى)إل َحل ٖإلمُدٖ َوُإل ُمقَدٖزَِقإلبٔمَ إل ُي َإلس،طٖ َنّٔإليَ ًَِ،إلبٔ ًٍَِ َإلكََِإل َ،إلٌُطَا يَُِإلس،تٖغِسٌِابَإلإل
ٔاَإل
ؾ ٖسحَإل ٔبؤإلس ْ،هَا َس ِيُٗإلفٔاَإلس ِْ ،إغِاسَسوِإلعَا ِإلقَا ًِوِإلس،ػٖا ٔفعَِّٔإل إلنُا ٖإل َاقَا َ:إل َحل ِعن إل
كرَسإل َ
َٔإلس،ص َا إل َي َ
ف ِّ
سْ،نيَذِ َزعَٖٔإل( :إل 7۳۸ا)إل َع ِإلسِ ْ،إمَ ِإلنغَ زََِإلحلَاٖوُإلٌَحًُشُإلبُلالًغالوُإلضَ َنًّإلَ ٔ،ني ٖإلسٖ ،تغِسٌِبَإلبَعِا ُإلسْ،رَادِّإلإل
ٛإلكاللُّوُ()70إل.إل
يق ا وإلس،عٜمااّإلغااه بإلس،اادٌ إلس،سملااَإلإل(إل :إل676إل ااا)إل:إل"(إليٌََحِتَهِ ادُإلسِ ْ،إمَ ا ُإلفٔااَإلجٔنِطٔ اؤإلإل
يَقَ ادِزِىٔإل)إل–إلحلُإلس،تعصٌااسإل -إل ٔ،اِ ٔت َ ا ٔٔإل َقْ ادٌٔسِىٔإلغَ ا ِسعّ إل َف الا ِّاً َإلٔ،سَحلٌْٔ اؤإليَسجِتٔإلهَ ا ٔىٔإل ٔ،مِتٔلَ فٔ اؤإل
ذًَسوِإلسٖ ،ن عِإل َيمَسَس ٔ ٔهِ ِ إليَحلَفْهَ َإلكََل مُوُإلعَدَ َإلسضِتٍٔ َ ٔٔإلغٍَِسِإلسِ ْ،إمَا ِإلإل
بٔ مِتٔٔ ٜإلسْ،مَعَ ؾَٔإليَحلَ ِ
َ،وُ"()71إل.إل
يق وإلس،عٜمّإلسب إلصتٍ إل( إل:إل 970ا):إلإل
"س،تٖعِصٌِسَإلبٔنيَمِرٔإلسَ ْ،م وِإلن ِإلزَحلَٓإلس ْ،قَ قَٔإلذ،كإلحليإلس ًَْ،سَٔ،إلجَ شَ إل َي ٔم ِإلجُمَِلّٔإلذ،كإلزَجُا ْإلَ،ا إل
مرٔإلسَ ْ،م وِإل...يمَعِنَْإلس،تٖعِصٌِسِإلبٔنيَمِرٔإلسَ ْ،م وِإلعلْإلس ْ،قَا ًِوِإلبٔاؤإلإل
ركُسُإلسْ،حَ َم َعَّإلٌَحًُشُإل َعِصٌِسُىُإلبٔنيَ ِ
ٌَ ِ
نمِطَ كالإلغََِٕٔإلم إلمَ ٔ،ؤإلعندإلمُدًِٖإلٍَٔ،نِصَجٔسَإلنُ ٖإلٌُعٍٔدُىُإلسْ،رَ كٔ ُإلنٍَِ،ؤإل َ،إل َحل ِإلٌَنيْمُاإلرَىُإلسْ،رَا كٔ ُإلإل
َ ٔ،ن ْطٔؤإلحليإلٍَِ ٔ،تٔإلسَ ْ،م وِإلكم إلٌَ َتًَ ٖمُوُإلسٌ،تٌلَمَّال إلنذِإل َ،إلٌَحًُشُإلٔ،نيَذَدٕإلم إلسْ،مُطِلٔ ٔمؽتَإلحلَمِرُإلمَا وِإلإل
ٍّ"(.)72إل
حلَذَدٕإلبٔغٍَِسِإلضَ َبٕإلغَ ِسعَٔ
يبعدإلحل إلا قؼإلس،عٜمّإلسب إلصتٍ إلحلق ٓإلس،تعصٌسإليحلكثسىإل،دٓإلس ،قه ٔ إلق و:إل

( )70نهاًت املخخاج إلى ششح اإلانهاج .254/26 :اإلاؤلف :شمغ الذًً دمحم بً أبي العباط أخمذ بً خمضة شهاب الذًً الشملي (ث1004 :هـ)[ هى
ششح متن منهاج الؿالبين للىىوي ( ث 676 :هـ) ] .
( )71نهاًت املخخاج إلى ششح اإلانهاج.255/26 :
إلاطشي
(ث970 :هـ) ،الىاشش  :داس
( )72البدش الشابم ششح هنز الذكابم  .44/5 :صًٍ الذًً بً إبشاهُم بً هجُم ،اإلاعشوف بابً هجُم ا
اإلاعشفت ،ميان اليشش  :بيروث .
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َْٔإل ُمقَا ٖدزْإلبَا ِإل اًإل ُم َا ًٖ إلْإل
"ؾَ ٖسحَإلس،طٖسَمِطَٔٗإل( :إل 483اا)إل إل ٔب َنياٖاوُإل،اٍظإلوتإلسٖ ،ت ِعصٌِاسِإلغَا ِ
قإلفٍاوإلعلاْإلمَسَس ٔابٔإلإل
ا َتٔل َاّ إل
نَْ،إل َز ْحلُِإلس َْ ،ق قَٔإلٔ،ا َني ٖإلس َْ ،م ْقؿُاً َإلمناوإلسٖ ،صجِاسُإل َي َحلذِاًَسوُإلس،نا عإل ُم ِ
َحلغِسَس ٔإلسَ ْ،نيغِسَس ٔإليَ ُ ِإلسْ،عُلَمَ ُٔإليَسْ،عََلًٌِّٖالإلبٔ ِْ ،إ ِعلَا ِإلي اًإل َحل ِإلٌَقالاًوَإل،اوإلس َْ ،ق قٔاَإلناٖاكَإل َ ْعَا إلُإل
ْاني َمسَسُٔإليَس،ا ٖد َ ٔقؽتَإل ٔب ِْ ،إ ِعلَا ِإليَس ْ،حَاسإلِّإل
كَرَسإليَكَرَسإلفٍََنِصَجٔسُإلبٔؤ إل َي َ ِعصٌِاسُإلس َْ ،نيغِاسَس ٔإل َي ُا ِإلس ،ال
اؿًُ َمّٔ إليَ َعِصٌِسُإلسْ،نيَ ِيضَ يتٔإليَ ُ ِإلس،طٗاًقَّالإلإلبٔا ْ،حَسِّإليَسْ،رَا ِظِإليَ َعِصٌِاسُإلإل
نَْ،إل َب بٔإلس ْ،قَ قَٔإليَسُ ْ،
طّٔإلبهرسإلكاللؤإليَبٔ ،كٖ ِسبٔ"(.)73إل
سْ،نيَمٔ ٖ
يزجسإلس،عٜمّإلسب إلصتٍ إلحل إلسً،سجبإلعلْإلسذت ك إلحليإلس،ق قَإلحتاسُإلسنتؿالرّ إليحل ٓإلإل
س،تعصٌسإلٍ،ظإلمًكًًٛإلبإٜ،وإل،لر ك إلحليإلس،ق قَ إلب إلعلٍوإلحتسُإلسٝؾلسإليسٝا اع إل
ذٍثإلق وإلزلتوإلسهللإل:إل
"يًَتَ ٔسُىُإلحلَاٖوُ–إلحلُإلس،تعصٌاسإل -إل،اٍظإل ُم َ ًٖقّا إلنَ،اْإلزَحلُِْإلس ْ،قَ قٔاَإل إليَحلَاٖاوُإل،اٍظإلْ ٔ،لقَ قٔاَإلإل
رقلؤ"(.)74إل
س،تٖعِصٌِسُإلبٔغٍَِسِإلسْ،مُنَ ضٔبٔإلٔ،مُطِتَ ٔ
يق وإلس،عٜمّإلس ،بس َ:إل( :إل 786ا):إل
"سعِلَ ا ِإل َحل ٖإلس،تٖعِصٌِ اسَإلقَ ادِإلٌَكالااً ُإلبٔ ا ْ،رَ ِظِإليَقَ ادِإلٌَكالااً ُإلإلبٔ ،ؿٖ ا ْعِإليَ َعِسٌِ اكٔإلسْ،اانيال ُذ ِ إليَقَ ادِإلإل
َكااً ُإل ٔب َنٌتَاسِإلس َْ ،ق قٔاَإلن ٍَِ ،اوإلٔإل
ف إل َي َقادِإلٌَكالاً ُإل ٔب ،كٖا ِسبٔإل إل َيقَادِإلٌ ال
كلَا ِإلس َْ ،عنٍٔا ٔ
ٌَكالاً ُإل ٔب َْ ،
ٔبًَجِوٕإلعَ ًُعَ"(.)75إل
يقا وإلحلٌكا ً:إل"إل(َ ِن ِإلزَحلَٓإلسِ ْ،إمَا ُإل َحل ِإل ٌَكُا ٖإلنَ،ااْإلس،كٖا ِسبٔإلفٔااَإلس،تٖعِصٌِاسِإلإلسْ،رَا ِظَإلفَعَا َ)إلٔ،نيَ ٖااوُإلإل
ك َت ٔاََإلبٔاؤإل َفحَا شَإل َحل ِإل ٌُكَا إلٖإل
ذتٖاْإلجَا شَإل َحل ِإل ٌَ ْ
ح ِملَأّإل َ
ػ ِس ُإلبٔاؤإلفٔاَإلس ُْ ،
ؾالَلسَإل َ ِعصٌِسّسإل َي َقدِإل َي َز َإلسٖ ،
نٍَِ،ؤ"(.)76إل
 )5س،صك ِ :إلم إلحل
يز

إلمهم

إلسالم إلييًت ٕ و إليمطٚي ٍ،و إلحلمر إلس،صك ِ إلم إلسٝغنٍ ٔإل

ٕ:إلحلمٔ ِس ُإل َحل ِإل
إلوتإلس ،قسسٔ إلنت إليز إلع إلس،ن إلؾلْإلسهلل إلعلٍوإليضل إل ال"حلمٔ ِس ُإلبٔثَلَ ث ال

حلالقَ ٔ َإلسٖ ،ن عَإلذَتْٖإلٌَقالً،الًسإل َ،إلنَِ،وَإلنِ ٌ،إلس،لٌوُ إليَ ٌُقٍٔمًُسإلس،ؿٖلَ َِإليَ ًٌُُ ِٚسإلس،صٖكَ َِ"إل(.)77إل

( )73البدش الشابم ششح هنز الذكابم .44/5 :
( )74البدش الشابم ششح هنز الذكابم .45/5 :
( )75العىاًت ششح الهذاًت  .302/7 :اإلاؤلف :دمحم بً دمحم بً مدمىد ،أهمل الذًً أبى عبذ هللا ابً الشُخ شمغ الذًً ابً الشُخ حماٌ
الذًً الشومي البابشحي (ث786 :هـ)الىاشش :داس الفىش الؿبعت :بذون ؾبعت وبذون جاسٍخ عذد ألاحضاء.10 :
( )76العىاًت ششح الهذاًت .307/7 :
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يَزُيَُِإل َحل ٖإلمُعَا ذَإلبِا َإلجَ َا َإلبَعَثَاوُإل َزضُااًوُإلس،لٌاؤإلؾَ الٌْإلس،لٌاوُإلعَلٍَِاؤإل َيضَالٌ َإلنَِ،ااْإلسْ،اٍَ َم ِإلقَ ا وَإل:إل"إل
س ِعُهُ ِإلنَِْ،إلغَهَ َِٕإل َحل ِإل َ،إلنَِ،وَإلنِ ٌ،إلس،لٌوُإلفَ ِإ ِإلحلَجَ بًُكَإلفَ َنيعِلٔمِهُ ِإل َحل ٖإلعَلَاٍِهِ ِإلؾَادَ َقًّإل ُِٚمَارُإلإلمٔا ِإلإل
َْإلفقَسَسٕٔهِ ِ"إل.إل
َحلغْنٍَٔ ٕٔهِ ِإليَ ُسَ ٗإلعَل ال
ق وإلسالم إلسب إلبةا و:إل"إلحلكتاعإلس،علما ٔإلعإل لاْإلحل إلما اعإلس،صكا ِإل ٚمارإلما إلم ،اوإلقهاسّس إل
ين إلاؿبإلسذتسبإل ياه إلقً إلسقتدسّٔإلبنيبْإلبكسإلس،ؿدٌق إلزقْإلسهللإلعناوإل إلفاْإلحل ا إل
س،س ِ(.)78إل
ق وإلسالم إلسنت يز ُ:إل َقًِ،الوُإل َعَ  :َْ،ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ س،تًبّ103:إل
َرٔىٔإلسٌَّٟالإل -كم إل ،تإل -إل َعلَاْإل َحل ٖإل َعلَاْإلس ِْ ،إمَا ِإلس َْ ،نيمِارَإل ٌَ،اتِإل َعلَاْإل َحل ٖإل َعلَاْإلس َْ ،ني ِزبَا بإلٔإل
س،دٖفْعَإل..إليَ َق وَإلحلَبًُإلبَكْسَإل -إل َزقََٔإلس،لٌوُإلعَنِوُإل -إلفَٔإلمَ أعَٔإلس،صٖكَ ِٔإل:إلَ،اًِإلمَنَعُاًأَإلعَنَ قًا إل
حلَيِإل ٔعقَ ً،ا إلمٔمٖا إل َحلعِةَاًِسإل َزضُااًوَإلس،لٌ اؤإل -إلؾَالٌْإلس،لٌ اوُإلعَلٍَِاؤإل َيضَ الٌ َ -إل ٔ،قَا َلْتُهُ ِإلعَلٍَِ اؤ( )79إل
َفًَس َفقَتِ اوُإلس،ؿٖ ارَ َبّالإلبَعِ ادَإلمُاَ ََ ،تٔ ا ٔو إلفَ ا َدوٖإلعَلَااْإل َحل ٖإلعَلٍَِ اؤإلسْ،نيَمِ ارَإل َيعَلَ اٍِهِ ُإلس ،ادٖفْعُإلبٔإِجِمَ ا ِإلإل
س،ؿٖرَ َبّٔ"(.)80إل
يق وإلس،ق قَإلحلبَإلس،ع عإلحللتدإلس،ػم إلسشلنتا َإل( إل:إل 833اا)إل:إل"فنيما إلقتا شل إلفراقإلإل
زتمعإلعلٍوإلٛإلم ٜإلفٍو إلحلعمإلقت وإلحل إلس،س ِ إليم إلذحادإليجاًبإلس،صكا ِإلكنيااوإلإل
مس ااد إليكاار،كإلقت ا وإلم ا إلسعااذل إلبًجًبه ا إليسمتنااعإلم ا إلحل سٕه ا إلنٛإلحل إلذك ا إل اارسإلإل
ذك إلس ،غَإلٌق إلعلْإلمنعه "إل(.)81إل
 )6نع ٜإلس،ن رلإلس،ع إل:إليم إلحلعم وإلسالم إليمطٚي ٍ،و إلنع ٜإلس،ن رلإلس،ع إل،لحه إليؾدإل
س،عدي إلذتدٌثإلسب إلع ع إلزقَإلسهللإلعنهم إلق و:إلق وإلس،ن إلؾلْإلسهللإلعلٍوإليضل إل
ًٌ إلسفتتسإلمكّإل(ٛإل حسِإلي،ك إلجه إلياٍّ إلينذسإلسضتن سمتإلف ا سيس)(.)82إل
َ
ألا ْمش بل َخاٌ الىاط َختى ًَ ُل ُىلىا َال إ َل َه إال ُ
اَّلل ُم َدم ٌذ
( )77صخُذ البخاسي ،13/1 :هخاب بذء الىحي ،بشكم ( .)17وصخُذ معلم ،38/1 :باب ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُ ُ
اَّلل ،سكم (.)134
َسظىٌ ِ
( )78ششح صخُذ البخاسي البً بؿاٌ. 391/3 :
( )79صخُذ البخاسي ،131/2 :هخاب بذء الىحي ،بشكم (.)1400
( )80هخاب الخاوي الىبير ،1193/8 :اإلاؤلف :العالمت أبى الخعً اإلااوسدي ،داس اليشش :داس الفىش بيروث ،عذد ألاحضاء .18 :
( )81مؿالع الخمام وهطابذ ألاهام ومىجاة الخىاص والعىام في سد إباخت إغشام روي الجىاًاث وؤلاحشام صٍادة على ما ششع هللا مً الخذود
وألاخيام .300/1 :اإلاؤلف :اللاض ي أبي العباط أخمذ الشماع الهىخاحي (ث833 :هـ) ،دساظت وجدلُم  :الذهخىس عبذ الخالم أخمذون .
( )82صخُذ البخاسي ،18/3 :هخاب بذء الىحي ،بشكم ( .)1834وصخُذ معلم ،28/6 :باب اإلاباٌعت بعذ فخذ مىت على ؤلاظالم.
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ق وإلسب إلقدسمّإل( :إل 620ا):إل"نذَسإلسضِتَ ِن َسَإلسِ ْ،إمَ ُإلقًَِمّ إلِ َ،صمَهُ ِإلسٖ ،ن ٔرلُإلمَعَوُ;إل ٔ،قَ ًِوِإلس،لٌؤإل َعَ :َْ،
ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ س،تًبّ38:إل
()83إل.
 )7قت وإلس ،غ ِإليسنتس دٌ إل:إل،قً،وإل ع ؾتإل :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﭼ إلسذتحسس :إل٩إل.إل
ق ا وإلسالم ا إلسرتسغااَإل( :إل 1101ااا):إل" َ،ا إلٌَحُااًشُإلٔ،لْ ِإمَ ا ِإلسْ،عَ ا ِدوِإل َحل ِإلٌَتِ اسُكَإلقٔتَ ا وَإلسُ ْ،غَ ا ِٔإلإل
َٔإلحلمًُزِ ٔ ِ"()84إل.إل
ج ِإل َم وَإلٌَنيْمُرُىُإلمٔنِهُ ِإلذَتْٖإلٌَنٌِتالسُيسإلف ال
حلَ ٌٖ مّ إلٔ،نيَ ِ
يق وإلسب إلقدسمّإلسنتقدضَ:إل"حل إلس ،غاإلَإل ا إل:إل"سرتا زجً إلعلاْإلسالما إلٌسٌادي إلنشس،تاوإلإل
ع إلمنؿ و"إلي إلم إلحل إلسذتقإلغتسجً إلع إلق كّإلسالم إل،تنييٌ إلضا ٕغإل إليفاٍه إلمنعاّإلإل
عتت دإلوتإلك ه إلنؾتإلكتٍعإلسدتٍؼ إلفهٔٛٚإل ا إلس ،غا ِإلإلفعلاْإلسنتطالمؽتإلمعًااّإلنما مه إل
وتإل فعها إلعنااو إليسجتمعااتإلس،ؿاار بّإلزقااًس إلسهللإلعلااٍه إلعلااْإلقتا وإلس ،غا ِإليق ا إلحلبااًإلإل
بكااسإلما اعَإلس،صكا ِإليعلااَإلق ا إلحل ا إلس ،ؿااسِإلٌااً إلسدتما إليحل ا إلس،ػا إلٌااً إلؾا ؽتإلإل
يحل إلس،نهسيس "()85إل.إل
رىإلبعا إليسج ا إلسالما إليمطاٚي ٍ،وإلضتاًإلزعٍتاو إلوتإلج ا ها إلسٝمامإليسدتنا َٕ إل
يعلٍااوإليسج ا إليمطااٚي ٍ،إلحلمااسإل إلوتإلسدت ااابإلسٛجتم ا عَإليس،طٍ ضااَإليسٛقتؿ ا ُإلإل
يغرل ا إلم ا إلسجمل ا ٛ

إلي ااَإلكااثرلِ إلٌعااصإلذؿااس

إلي،ااٍظإل اارسإلمٍاادس إل ؿااٍله إل

ينفت إلكتبإلس ،قوإليس ،سي إل.إل
( )83اإلاغني في فله ابً خىبل  .411/20اإلاؤلف :أبى دمحم مىفم الذًً عبذ هللا بً أخمذ بً دمحم ،الشهير بابً كذامت اإلالذس ي (ث620 :هـ).
وششح مىخهى ؤلاساداث .152/4 :ششح مىخهى ؤلاساداث ،اإلاؤلف :مىطىس بً ًىوغ بً إدسَغ البهىحي (ث1051 :هـ) .مىاس العبُل في ششح
الذلُل .284/1 :اإلاؤلف :إبشاهُم بً دمحم بً ظالم بً غىٍان (ث1353 :هـ) ،املخلم :صهير الشاوَش ،الىاشش :اإلاىخب ؤلاظالمي ،الؿبعت:
الؿبعت العابعت  1409هـ1989-م  .خاشُت الذظىقي  ،175 / 2وحىاهش ؤلاولُل  ،252 / 1واإلاغني  ،352 / 8واملخلى .291 / 7
( )84ششح مخخطش خلُل للخشش ي .84/23 :اإلاؤلف :دمحم بً عبذ هللا الخشش ي (ث1101 :هـ).
( ) 85العذة ششح العمذة [وهى ششح لىخاب عمذة الفله ،إلاىفم الذًً بً كذامت اإلالذس ي] .186/2 :اإلاؤلف :عبذ الشخمً بً إبشاهُم بً
أخمذ ،أبى دمحم بهاء الذًً اإلالذس ي (ث624 :هـ) ،املخلم :ضالح بً دمحم عىٍػت ،الىاشش :داس الىخب العلمُت ،الؿبعت :الؿبعت الثاهُت،
1426هـ2005/م.
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املطلب اخلامس :احلزص على درء املفاسد عً األمة وحتقيق مصاحلَا
ٞ،مّإلمؿ حلإلقسيزٌّإلوتإلس،تعلٍ إليس،ؿرّإليسرتدم إلسذتًٌٍّإلك ،كهسباإل ٔإليس،ةاسوإلإل
يسدتطًز إليغرلإلذ،كإلم إلسنتؿ حلإلس،يتإلظتبإلس،عما إليس،طاعَإل،ترقٍقها إلي ارىإلٛإل ترقاقإلإل
نٛإلبتع ي إلسذت ك إليسككً إليحل إلٌكًا إلك ٍ،دٌ إل غط إلنذدس م إلسٝمسٓ.إل
إليم ا إلحلعٌت ا إلسنتؿ ا حلإلسذت ا ًتإلعلااْإلس،كااسيزس إلسرتمااظ إلي ااَ:إلس،اادٌ إليس،اان ظ إل
يس،عقا ا إليس،عاااس

إليسنتا ا و إليقااادإلاا اـٖإلعلما ا ٔإلسالضااا ٜإلعلاااْإل ااارسإلسنتعناااْإلوتإلكتا ا ه إل

يمؿن ه إلفم إلذ،كإلم إلق ،وإلسالما إلس،ػا  ،إلوتإلسنتًسفقا إلقا و:إل"إلسٝذكا إلس،ػاسعٍّإلإل
نفت إلغسعتإلدتلبإلسنتؿ حلإلحليإل زٔإلسنت ضد"(.)86إلإل
اًإلمعناْإلٌعتمادإلعلٍاوإل
إل
يق وإلس،ػ  ،إلحلٌك ً:إل" زٔإلسنت ضادإلحليؾتإلما إلجلابإلسنتؿا حل إلي
حل إلس،عل "(.)87إلإل
يٌقًوإلس،عصإلب إلع ادإلس،طا ٜإل -زلتاوإلإلسهللإل( :إل660إل ااإل):إل"س،ػاسٌعّإلكلاه إلمؿا حلإل إل
نم إل دزحلإلم ضدإلحليإلجتلبإلمؿ حل إلفإذسإلزلعاتإلسهللإلٌقاًو:إل { يَاا ََيهََاا َّذَّاذِيهَ نَُاُا َّ} إلفتنيما إل
يؾٍّإلسهللإلبعدإلادسٕو إلفٜإلجتدإلنٛإلمرلسًإلعتثكإلعلٍوإلحليإلغاسسًإلٌصجاسكإلعناو إلحليإلكتعا ًإلباؽتإلإل
سذتااثإليس،صجااس إليقاادإلحلب ا إلسذتااقإل ا زكإلي ع ا ؾتإلوتإلكت بااوإلم ا إلوتإلبع ا إلسٝذك ا إلم ا إل
سنت ضد إلذث ًإلعلْإلسجتن بإلسنت ضد إليم إلوتإلبع إلسٝذك إلم إلسنتؿ حلإلذثا ًإلعلاْإلن ٍا إل
سنتؿ حل"(.)88إلإلإل
يسنتسس إلب نتؿلرّإل ن إلحلُإلسنتؿلرّإلسنتسضلّإلس،يتإلٛإلاـإلوتإلسعت ز إلحليإلن،غ ٕه إلينفتا إل
إليضتاًإل
إل
ٌسجعإلفٍها إلنؾتإلحلذاًسوإلس،نا عإليمؿا ذته إليعًسٕاد إلوتإلسنتعا م ٜإليسٍ ،اعإليس،عقاً
ذ،ك.إلإل
ٌقًوإلسٝضت ذإل/إلع دإلس ً،بإلما ٜإل( :إل 1375اا)إل:إل"سنتؿا حلإلس،ايتإلسقتكاته إلسٍٖ ،ا إل
يس،ةًسز٘إلبعدإلساقة إلسً،ذَ إليمل إلٌػس إلس،ػ ز إلحلذك م إل،ترقٍقه إليملإلٌق إل  ٍ،إلمناوإلإل
( )86اإلاىافلاث :اإلاؤلف .311/1:إبشاهُم بً مىس ى بً دمحم اللخمي الغشهاؾي الشهير بالشاؾبي (ث790 :هـ) ،املخلم :أبى عبُذة مشهىس بً
خعً آٌ ظلمان ،الىاشش :داس ابً عفان ،الؿبعت :الؿبعت ألاولى 1417هـ1997 /م.
( )87اإلاىافلاث للشاؾبي.300/5 :
( )88كىاعذ ألاخيام في مطالح ألاهام  .9/1:اإلاؤلف :أبى دمحم عض الذًً عبذ العضٍض بً عبذ العالم بً أبي اللاظم بً الخعً العلمي
الذمشلي ،اإلاللب بعلؿان العلماء (ث660 :هـ) ،املخلم :مدمىد بً الخالمُذ الشىلُؿي ،الىاشش :داس اإلاعاسف بيروث – لبىان.
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علاااْإلسعت ز اا إلحليإلن،غ ٕهاا إلفهااارىإل طااامْإلسنتن ضااابإلسنتسضاا إلحليإلبع اا زِإلحلماااسٓإلسنتؿااالرّإل
سنتسضاالّ إلمث ا إلسنتؿاالرّإلس،اايتإلسقتكااتإلحل إلس،ااصيسدإلس،اارُإلٛإلٌث ااتإلبًنٍقااّإلززلٍااّإلٛإل طاامعإلإل
س،دعًٓإلبوإلعندإلسالاك ز إليمث إلسنتؿالرّإلس،ايتإلسقتكاتإلحل إلعقادإلسٍ ،اإلعإلس،ارُإلٛإلٌطاح إلٛإلإل
إلمناوإل
إل
ٌنق إلسنتلكٍّ إلفهرىإلكله إلمؿا حلإلملإلٌػاس إلس،ػا ز إلحلذك ما إلشلا إليملإلٌادوإل ٍ،ا
علْإلسعت ز إلحليإلن،غ ٔ

إلفهَإلمؿ حلإلمسضلّ.إلإل

ف ا ر بإلكتهااًزإلعلم ا ٔإلسنتطاالمؽتإلنؾتإلحل إلسنتؿاالرّإلسنتسضاالّإلذحااّإلغااسعٍّإلٌ ا مإلعلٍه ا إل
ػاااسٌعإلسٝذكا ا
سضترط ا

إليحل إلسً،سقعاااّإلس،ااايتإلٛإلذكا ا إلفٍها ا إلبااانـإلحليإلإلنكتا ا

إلحليإلقٍا ا عإلحليإل

إلٌػااس إلفٍه ا إلسذتك ا إلس،اارُإل قتكااٍوإلسنتؿاالرّإلسنتةلقااّ إليٛإلٌتًقاافإل ػااسٌعإلإل

سذتك إلبن ٔإلعلْإل رىإلسنتؿلرّإلعلْإليجً إلغ دإلم إلس،ػس إلب عت ز إل(.)89إلإل
سٕااسِإل
إل
يالاااـإلماا إل اارسإلسنتةلاابإلنؾتإل قسٌااسإلحل ٓإل،لراا ك إلسنتطاال إلسٛجتهاا إلوتإلن،اا زإل
سنتؿ ا حلإلسنتسضاالّ إلي اارىإل سٕااسِإليسض اإلعّ إلمً،ااوإلنٌ ا إلس،ػ ا ز إلسذت ا ك إل،ك ا إلسجته ا إل
ٌرلإل
سذت ك إلوتإل رىإلس،دسٕسِإل،اٍظإلعلاْإلسال،اٜو إلبا إل اًإلسجتها إلم قاعإلدتملاّإلما إلسنتعا إل
إليفااقإل
إل
يس،قًسعاادإليس،كااًسبىت إلمنهاا :إلحل إل كااً إلسنتؿاالرّإلزسجرااّإليذقٍقٍااّ إليحل إل كااً
غ دإلم إلس،ػس إلب عت ز

إليحل إل كً إليفقإلزٌّٙإلعتد

إلحل إلس،عل إليسٛمتؿ ف.إل

الوبحث الثالث :قىاعذ وأصىل فقهية في عالقة الوحكىم بالحاكن
وفيُ املطالب اآلتية:
سنتةلبإلسٝيو:إلس،طمعإليس،ة عّإلوتإلغرلإلمعؿٍّ.إل
سنتةلبإلس،ث اَ:إلذك إلسرتسيدإلعلْإلسذت ك .إلإل
سنتةلبإلس،ث ،ث:إل ك رلإلسذتك إليفزسٔإلس ،قه ٔإلوتإلسنتطني.ّ،إل

( )89علم أضىٌ الفله .85/1 :اإلاؤلف :عبذ الىهاب خالف (ث1375 :هـ) ،الىاشش :مىخبت الذعىة  -شباب ألاصهش (عً الؿبعت الثامىت لذاس
الللم) ،الؿبعت :عً الؿبعت الثامىت لذاس الللم ،عذد ألاحضاء.1 :
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توهيذ :
ضا قإليحل إل ن ي،نا إلقًسعادإلعٜقاّإلسذتا ك إلبا ككً إلوتإلس ،قاوإلسالضاٜمَ إليااً إلحل إل
إلعلاْإل
إل
اتن يوإلوتإل ارسإلسنت راثإلعٜقاّإلسككاً إلب ذتا ك إلفكما إلحل ٓإل،لمركاً إلذقًقا
ذ كمو إلٌلص إلحل سٙ

إلفكرسإل،لر ك إلذقًق ًإلعلْإلسككاً إلٌلاص إلسً،فا ٔإلبها إلي لاكإلإل

َإلاٌتسٌّإلسذتقًوإليسً،سج

إلوتإلسالض ٜإلفهم إلحلغ وإل ن ذَإل،رل إلفكم إل،لمركاً إل

ذقًق إلعلْإلسذت ك إلفٍلص إلحل إلٌكً إلكر،كإل،لر ك إلذقًق إلعلْإلستكًمٍو إلاػارلإلإل
نٍ،ه إلفٍم إلٌني َإل:إل
املطلب األول :السنع والطاعة يف غري معصية
ٞ،مسسٔإليسذتك إلوتإلسالض ٜإلذقًق ًإلكثرلِ إلقسز إلسالض ٜإلم إل سمًسإل،دٌ إلسهللإل
ستكمؽتإليبػسعوإلع ملؽت إلم إلحل مه إليحلبسش إلس،طمعإليس،ة عّإلب نتعسي

إلق وإل ع ؾت:

ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ س،نط ٔ:إل.58
يوتإلسذتاادٌثإلعاا إل سباا ِإل ُعمَااسَإلقاا وَ:إلقاا وَإلزضااًوُإلسهللإلؾاالْإلسهللإلعلٍااوإليضاال :إل"س،طٓاا ِمعإلُإل
ِإلحلمٔاسَإلبٔمَ ِعؿٔا ٍَّٕإلفاٜإلإل
ة عَّالإلعَلَْإلسنتَسِٔٔإلسنتالطِلٔ ِإلفٍٔمَ إلحلذَبٓإليكَسِىَإلم إلملإلٌُٚمَسإلبٔمَ ِعؿٔاٍَّ إلفاإ ال
يسّ ،
َ ،عَّ"(.)90إلإل
ضَمِعَإلعلٍؤإليٛإل َ
ٌقًوإل .إلي ّإلس،صذٍلَ( :إل 1435ا):إل"ق وإلحل إلسذتدٌثإليس،طنّإلبًجًبإلس،ؿادلإليعاد إل
جًسشإلسرتسيدإلعلْإلسذت ك إلمةلق ً..إليزع ٌّإلً،ذدِإلسٝمّإليعاد إلس ،سقاّإليسجتما إلس،كلماّإلإل
يسذتم وإلحلمفإلس،كسزٌ إلي ٝإلكثرلسًإلما إلس،ؿار بّإليس،تا بعؽتإلسمتنعاًسإلعا إلسرتاسيد إلبا إل
سعتص،اًسإلس ،تناّإليملإلٌطا عديسإلسرتا زجؽت إليبنا ٔإلعلٍاوإلٛإلظتاًشإلسرتااسيدإلعلاْإلسذتا ك إلنٛإلإل
بإع ٜإلس،ك سإلؾسسذّ إلفإذسإلك سإلبإاك زإلحلمسإلم إلقاسيزٌ إلحليإلباد ٍ إلس،ادٌ إلإلذا إل
ًإلعلاْإليذادِإل
إل
قت ،و إل ب إليجب إلمنع ًإلم إلفطا ىإليفاًس إلمؿالرّإل عٍٍناو إلينٛإلفا ٜإلذ ًتا
سٝمّ إليعد إلسً ،قْ"(.)91إلإل
( )90صخُذ البخاسي :هخاب بذء الىحي .78/9 ،بشكم.)7144( :
ّ
لألدلت الششعُت وآلاساء اإلازهبُت ّ
ُّ
وأهم الىظشٍاث الفلهُت وجدلُم ألاخادًث الىبىٍت وجخشٍجها.317/8 :
ؤلاظالمي وأدل ُخ ُه الشامل
الف ْل ُه
(ِ )91
ّ
ْ
َ
ُّ
َ
َ
ْ
ّ
ّ
اإلاؤلف :أ.د .وهبت الضخُ ِلي ،أظخار وسبِغ كعم الفله ؤلاظالمي وأضىله ،بجامعت دمشم -ولُت الششَعت ،الىاشش :داس الفىش -ظىسٍت –
دمشم ،الؿبعت :الؿبعت الشابعت ،عذد ألاحضاء.10 :
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ن ٓإلما إلحلعٌتا إلحلضا بإلاػاأًإلس،تةااس إليس،غلااً إلإلوتإلبعا إلس،ا  ٜإلسالضااٜمٍّ إلما إلظتاادىإل
إليبناًكإل
إل
سنتطل إلس ًٍ،إلم إلسنتنكسس إلس،يتإل عاخإلبها إلسٝضاًسو إليسنتنتادٌ إليسذتادسٕقإلس،ع ماّ
س،سبا إليسذتك ا إلبغاارلإلم ا إلحلاااصوإلسهلل إلييض ا ٕ إلسالعاا ٜإلسنتاتل ااّإلس،اايتإل ااسيدإلؾا حإلمط ا ٔإلإل
،لػسإليسدتسقتّإليس ،رػا ٔإليسنتنكاس إلي انيمسإلبار،ك.إل..إلسخل إلحتاتإلزلاعإليبؿاسإلسذتا ك إل
يم إلعحبإلحل إلجتدإلس ،ع إلٌعدإلسالاك زإلعلْإل رىإلسنتنكسس إلس،ػ ٕعّإلب  ٍ ،إليس،ترارٌس إل
ةسف ًإليغلًًس إلفٍَعُدُإلمثًٜإلعد إلس،تع م إلمعإلس ،نًكإلس،سبًٌّ إل ةسفا ًإليغلاًًس إلإلبٍنما إلاؿاًفإلإل
س،ػسٌعّإلينكت إلسٝمّإلعلْإلحتسٌ إلس،سب إليذسمّإلس،تع م إلباو إلحليإلٌعتادلإلماثًٜإلسالاكا زإلعلاْإلإل
س،قنااًس إلس ،ك ا ٍّٕإلس،اايتإل سع ا إلس،دي ،اإلّإل–إلكم ا إلوتإلبع ا إلس ،ا  ٜإلسالضااٜمٍّإل -إلإليس،اايتإل
تٌت سإلب  ،طقإليس ،حًزإلٌعتدلىإلغلًسًإلوتإلس،دٌ إلي ةسف ً إلي كرس ...يسً،سجبإلحل إلٌُعل إلحلااوإلإل
ٛإل ،عّإلوتإلمعؿاٍّإلسهللإل عا ؾت إلبا إلسً،سجابإلس،ػاسعَإلٌقكاَإلإلب الاكا ز إلإلعلاْإلمثا إل ارىإلإل
سنتنكااسس إلسجملمااعإلعلٍه ا إلإلي  ٍ،ا إلذ،ااكإلم ا إلزيسىإلمطاال إلوتإلؾاارٍروإلع ا إلعَ اًِ َإلبِ ا َإلمَ  ٔ،اكٕإلإل
س َٝغِ احَعَٔٓإلق ا وإلضَ امٔعِتُإل َزضُااًوَإلس،لّ اؤإلإل -إلؾاالْإلسهللإلعلٍااوإليضاال  -إلٌَقالااًوُ:إل"مٍَٔ ا زُإلحلَٕٔمٓ اتٔكال ُإل
سّ،رٌٔ َإل ُرٔ ًٓاَهُ ِإليٌَُرٔ ًٓاَكال ِ إليَ ُؿَالًّ َإلعَلَاٍِه ِإليَ ٌُؿَالًّ َإلعَلاٍِكال ِإل إل َيغٔاسَسزُإلحلَٕٔمٓاتٔكال ُإلسّ،ارٌٔ َإلإل
ُ ِ ٔغكُاااًاَهُ ِإليٌَُ ِ ٔغكُاااًاَكال ِ إليَ َلْعَنُاااًاَهُ ِإليٌََلْعَنُاااًاَكال ِ" إلقَاا ،الًس:إلقاللْنَاا :إلٌَاا إل َزضُاااًوَإلس،لّااؤإلحلَفَااَٜإل
اُنَ بٔرُ ُ ِإلعٔنِدَإلذَٔ،كَ؟إل َق وَ:إل" َٛإلمَ إلحلَ َق مًُسإلفٍٔكال ُإلس،ؿٓ.ََِٜإل َٛإلمَ إلحلَ َق مًُسإلفٍٔكال ُإلس،ؿٓا.ََِٜإلحلََٛإلإل
َم ِإلئَََ،إلعَلٍَِؤإليَس َو إلفَسَفىُإلٌَنيْ َٔإلغٍَِٖ ًإل ٔم ِإلمَ ِعؿٔ ٍَّٔإلس،لّ ٔو إلفَلٍَْكْسَىِإلمَا إلٌَانيْ َٔإلمٔا ِإلمَ ِعؿٔا ٍَّٔإلس،لّاؤ إل
َ ،عّٕ"(.)92إلإلإل
يََٛإلٌَنِ ِص َع ٓإلٌَدسًإل ٔم ِإل َ
إل
ق وإلسالم إلس،ػًك اَإلوتإلس،نٍ :إل"قً،و:إل"فلٍكسىإلم إلٌني َإلما إلمعؿاٍّإلسهللإليٛإلٌناصع إل
ٌدسًإلم إل ،عّ" إلفٍوإل  ٍ،إلعلْإلحل إلم إلكسىإلبقل وإلما إلٌ علاوإلس،طالة إلما إلسنتع ؾاَإلك ا ىإلإل
ذ،ك إليٛإلظتبإلعلٍوإلشٌ ِإلعلٍو"(.)93إل
إلن إلاق إلزلتوإلسهللإل ع ؾتإلك ٜإلسذت فٍتإلسب إلذحسإلوتإلس ،تس إلفق و:إل"بني إلٌنكسإلعلٍاوإلإل
بسفق إليٌتًؾ إلنؾتإل ث ٍتإلسذتقإل،وإلبغرلإلعنف إليست إلذ،كإلنذسإلك إلق زس(.)95(")94إلإلإل
( )92صخُذ معلم :باب خُاس ألابمت وششاسهم .24/6 :بشكم.)4910( :
( )93هُل ألاوؾاس مً أخادًث ظُذ ألاخُاس ششح مىخلى ألاخباس .360/ 7:اإلاؤلف :دمحم بً علي بً دمحم الشىواوي ،الىاشش :مطؿفى البابي الخلبي،
ظىت اليشش ،1971 – 1391 :عذد املجلذاث.8 :
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املطلب الثاىي :حاكه اخلزوج على احلاكه
قااسزإل،اادٓإلحل ا إلس،طاانّإليسدتم عااّإلحلاه اإلٜإلظتااًشإلسرتااسيدإلعلااْإلسذت ا ك إلداادإلس،طااٍفإلإل
يس،طان إلإلنٛإلوتإلذا وإلس،ك ااسإلس ،اًسح إلبا إلسً،سجابإلوتإلذقاوإلس،طاامعإليس،ة عاّ إلإلنتا إليز إلوتإل
ؾرٍسإلمطل إليغرلى إلع إلحلبَإل سٌسِإلع إلس،ن إلإلحلاوإلق و:إل(م إلحل ،عمإلفقادإلحل،ا إلسهللإل إل
يما إلٌعؿاامإلفقاادإلعؿااْإلسهلل إليما إلٌةااعإلسٝماارلإلفقاادإلحل،ا عم إليما إلٌعااـإلسٝماارلإلفقاادإل
عؿ اَ)إل(.)96إلإل
إلف ً،سجبإلعلْإلس،سعٍّإلحل إل ؿدلإلعلْإلسذت ك إلن إلبدسإلمنوإلًتل إلحليإلذٍافإلحليإلجتا يشإلحليإلإل
عدٕٓ إليحل ٌ،إل ن رإلس،طمعإليس،ة عّإل،و إلحليإلختسدإلعلٍوإلب ،طٍفإليس،قت و إلماعإل يس إلس،نؿاسإل،او إلإل
ٓ ٝإلوتإلسرتسيدإلعلْإلسالم إلم إلسنت ضدإليسنتنكسس إلم إلٛإلعتؿاْإليما إلٛإلٌعاد إلما إلحل مها إل
نزسقّإلس،دم ٔ إلي دزإلسٝمًسو إليقعفإلسٝمّ إلي طلُّىتإلحلعدسٕه إلعلٍه .إلإل
يقدإل ًس س إلسّ، ٝإلعلْإلذ،ك إلمنه :إل
ذاادٌثإلع ا ِإلب ا إلس،ؿ ا متإلإل -إل َزقٔ اَِإلس،لٌ اوُإلعَنِ اوُإل -إلق ا و:إلب ٌعن ا إل َزضُااًوإلس،لٌ اؤإلإلإلعلااْإل
س،طاامعإليس،ة عااّإلوتإلس،عطااسإليسٍ،طااس إليسنتنػااىتإليسنتكااسى إليعلااْإلحلنااسِإلعلٍنا إليعلااْإلحل إلٛإلإل
ان ش إلسٝمسإلحل لوإلنٛإلحل إل سيسإلك سسًإلبًسذا ًإلعنادك إلما إلس،لٌاوإلفٍاوإلبس ا

إلاقاًوإل
إل
إليعلاْإلحل

ب ذتقإلحلٌنم إلكن إلٛإلطت إلوتإلس،لٌوإلً،مّإل.)97(" ٕٛإلإل
ق وإلسالم إلس،نًيُإلوتإلغسحإل رسإلسذتدٌثإلس،رُإلٌُ َعدٓإلحلؾًٜإلم إلحلؾًوإلسالض ٜإليقًسعدىإل
سشل مّ إلق وإلما إلاؿاو:إل(ك اسسًإلبًسذ ً)"إل معنا ىإل:إلك اسسًإلًتا سسً إليمعناْإل(عنادك إلما إلسهللإلإل
فٍوإلبس

) إلحلُ:إل علمًاوإلم إل ٌ إلسهللإل ع ؾت إليمعنْإلسذتادٌث:إلٛإل نا شعًسإليِٛإلسٝماًزإلوتإلإل

يٌٛااته إليٛإل عذلقااًسإلعلااٍه إل إلنٛإلحل إل ااسيسإلماانه إلمنكااسسًإلستققاا ًإل علمًاااوإلماا إلقًسعاادإلإل
سالضاا ٜإلفااإذسإلزحلٌاات إلذ،ااكإل إلفاانياكسيىإلعلااٍه إل إليقً،ااًسإلب ا ذتقإلذٍااثإلم ا إلكناات إليحلم ا إل
سرتااسيدإلعلااٍه إليقتاا شل إل إلفرااسس إلبإكتاا إلسنتطاالمؽتإل إلين إلكاا اًسإلفطااقّإلًتاا نتؽت إليقاادإلإل
ٌتاا س إلسٝذ ٌاااثإلؿتعناااْإلماا إلذكس اااو إليحلكتاااعإلحل اا إلس،طااانّإلحلااااوإلٛإلٌنعاااصوإلس،طااالة إل
( )94فخذ الباسي ششح صخُذ البخاسي .8/13 :اإلاؤلف :أخمذ بً علي بً حجش أبى الفػل الععلالوي الشافعي ،الىاشش  :داس اإلاعشفت  -بيروث
 ،1379 ،جدلُم  :أخمذ بً علي بً حجش أبى الفػل الععلالوي الشافعي ،عذد ألاحضاء .13 :
( )95هُل ألاوؾاس.361/7 :
( )96صخُذ البخاسي :هخاب بذء الىحي  .60/4وصخُذ معلم  ،باب وحىب ؾاعت ألامشاء في غير معطُت .13/6 .
( )97صخُذ معلم بششح الىىوي لإلمام الىىوي ،هخاب ِؤلاماسة .باب وحىب ؾاعت ألامشاء في غير معطُت ،وجدشٍمها في اإلاعطُت.16/6.
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ب  ،طق إليحلم إلسً،جوإلسنتركًزإلوتإلكتبإلس ،قوإل ،ع إلحلؾر بن إلحلااوإلٌنعاصو إليذكاَإلعا إل
سنتعتص،ااّإلحلٌك ا ً إلفغلااىتإلم ا إلق ٕلااوإلشت ا ،فإل،لكت ا

إلق ا وإلس،علم ا ٔ:إليض ا بإلعااد إلساعصس،ااوإلإل

ؽت إل
يحتسٌ إلسرتسيدإلعلٍو إل م إلٌذل ابإلعلاْإلذ،اكإلما إلس ،اؼتإلينزسقاّإلس،ادم ٔإليفطا إلذس إلس،ا إل
فتكً إلسنت طدِإلوتإلعص،وإلحلكثسإلمنه إلوتإلبق ٕو"()98إلحل ا.إلإل
يقا وإلسالما إلس،ػااًك اَإلعلٍااوإلزلتااّإلسهللإل عا ؾت:إل"ٛإلظتااًشإلسرتااسيدإلعلااْإلسٕٝمااّإل إلين إل
بغًسإلوتإلسٌ،تل إلحلُ:إلم لغإلم إلحلق مًسإلس،ؿ ِٜإليملإلٌٌتهسإلمنه إلس،ك سإلس ،اإلًسح إليسٝذ ٌاثإلإل
سً،سز ِإلوتإل رسإلسنتعنْإلمتًس سِإل"(.)99إلإل
يحلزٓإلحلاوإل ٝمٍّإل رىإلسنتطني ّ،إلحلعمإلمطنيّ،إلسرتسيدإلعلْإلسذتا ك إلس ،ضاقإليسدتا ٕس إل
يكثسِإلسٛمت ٜإليس،تن ش إلذًشل إلٛإلبنيعإلحل إلاطس إلبع إلسٝذ ٌثإلع إلس،ان إلسنتؿاة ْإلإل
إلوتإلبٍ إل رىإلس،قكٍّ إلنذإلكثرلسًإلم إلعتؿ إلسدته إلبهرىإلس،نؿًفإلس،ػاسعٍّإلسنتتاًس سِ إل
فٍاُ ٚإلذ،ااكإلنؾتإلس،غلااًإليسالفااسسيتإليس،ت ااسٌىت إلفمما إليز إلم ا إلسٝذ ٌااثإلوتإليجااًبإلس،طاامعإلإل
يس،ة عّإل،لر ك إل -إلين إلج زإلحليإلًتل  -إلم إلٌلَ:إلإل
فعااا إلحلااااظإلحل إلزضااااًوإلس،لّاااوإلإلإلقااا و:إل"سزلعاااًسإليحلٍ،عاااًس إلين إلحلالإلمِّاااسإلعلاااٍك إلع اااادإلإل
ذ ػَ"(.)100إلإل
يع إلحلبَإل سٌسِإلزقَإلس،لّوإلعنوإلحل إلزضًوإلس،لّوإلإلق و:إل"ك اتإلبنًسإلنضسسٍٕ إل طًضاه إل
سٝا ٍ ٔ إلكلم إل لكإلا إلمل اوإلاا

".إل
إلينااوإلٛإلاا إلبعادُ إليضاٍكً إلمل ا ٔإلفٍكثاسي إل

ق ً،س إلٌ إلزضًوإلس،لّو:إلفم إل نيمسا ؟إلق و:إل"حليفًسإلب ٍعّإلسٝيوإلف ٝيو إليحلعةً إلذقه إلفاإ إل
س،لّوإلض ٕله إلعمٖ إلسضذلع

"إلحلمسج ى(.)101إلإل

يع إلسب إلعماسإلحلااوإلزلاعإلزضاًوإلس،لّاوإلإلإل ٌقاًو:إل"ما إلملاعإلٌادسًإلما إل ،عاّإل،قاَإلس،لّاوإلٌاً إل
س،قٍ مّإلٛإلذحّإل،و إليم إلم إليٍ،ظإلوتإلعنقوإلبٍعّ إلم إلمٍتّإلج لٍّ"إلزيسىإلمطل (.)102إلإل

( )98صخُذ معلم بششح الىىوي لإلمام الىىوي.314/6 :
( )99العُل الجشاس اإلاخذفم على خذابم ألاصهاس  .556/4:اإلاؤلف :دمحم بً علي بً دمحم الشىواوي (ث1250 :هـ) ،الىاشش :داس ابً خضم ،الؿبعت:
الؿبعت ألاولى.
( )100صخُذ البخاسي :هخاب بذء الىحي  ،178/1 ،بشكم.)693 ( :
( )101صخُذ البخاسي :هخاب بذء الىحي ،206/4 ،بشكم .)3455( :وصخُذ معلم :باب بُعت الخلفاء ألاوٌ فاألوٌ ،17/6 ،بشكم.)4879( :
( )102صخُذ معلم :باب ألامش بلضوم الجماعت ،23/6 ،بشكم.)4899( :
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يع إلسب إلع عإلزقَإلس،لّوإلعنهم إلق و إلقا وإلزضاًوإلس،لّاوإلإل:إل"ما إلزحلٓإلما إلحلمارلىإلغاٍٖ ًإلإل
فكس و إلفلٍؿدل;إلفإاوإلٍ،ظإلحلذدإلٌ زوإلسدتم عّإلغادلسًإلإلفٍماً إل إلنٛإلما إلمٍتاّإلج لٍاّإل"إل
حلمسج ى(.)103إلإل
ق ا وإلس،عٜمااّإلس،عااٍم:إل"فلٍؿاادل"إل إلٌعاام:إلفلٍؿاادلإلعلااْإلذ،ااكإلسنتكااسيى إليٛإلغتااسدإلم ا إل
 ،عتو;إلٓ ٝإلوتإلذ،كإلذق إلس،دم ٔإلي طكؽتإلس ،تنّ إلنٛإلحل إلٌك اسإلسالما إل إليٌٌتهاسإلما ٜإل
عًِإلسالض ٜإلفٜإل ،عّإلنتالًوإلعلٍو"(.)104إلإل
ُإلحلمَاسَسٔإلفَتَعِسِفالااً َإليَ ُنِكٔاسُي َإلفَمَ ا ِإلعَاسَ َإل َفقَ ادِإلبَا ِسَ٘إل َيمَ ا ِإلإل
يوتإلمطاال إليغاارلى:إل(ضَ اتَكالً ال
ك ِإل َم ِإل َزقََٔإليَ َ بَ َع إلقَ ،الًس:إلحلَفَلَ إل ُاقَ ٔلهُ ِ؟إل َق وَ:إل. َ،إلمَ إلؾٌَلًِس)إل(.(105إلإل
حلَاِكَسَإلضَلٔ َ إلئَ َ،
ق وإلس،نًيُإلوتإلغاسذو:إل"إليَ َحلمٖا إل َقًِ،او:إل(حلَفَلَاإل إل ُاقَ ٔلاهُ ِ؟إلقَا وَ:إلَ،ا إلمَا إلؾَاٌلًِس)إل إلفٍٔاؤإل:إلحلَاٖاوُإلَ،ا إل
ٔإلسٌ،ت ْل ا إل َحليِإلس ْٔ ،طِااقإل َم ا إل َ ،ا ِإل ٌُ إلَغٍِّ اسُيسإلغَ اٍِّٖ إلمٔ ا ِإل َقًَسعٔاادإلإل
ح ا ٖس ُّ
اَل َ ا ٔإل ٔب ُم َ
ا اسُيدإل َعَلااْإلس ُْ ،
حااًشإلس ُْ ،
ٌَ ُ
سٛضَِ.)106(" ٜإلإل
ن إلمطانيّ،إلسرتاسيدإلعلاْإلسالما

زقاّإلباؽتإلحل ا إلس،طاانّإلإل
إل
إلما إلسنتطا ٕ إلس،ايتإل عادإلعٜمااّإلف

اّإل
يسدتم عااّ إليغرل ا إلم ا إلماارس بإلس،صٌااغإليس،كااٜوإليس ،تنااّ إليذ،ااكإلعاادلإلس،ت ا زٌو إلفثما إل
ً،سٕفإلذ

إلع إل رسإلسشلدٓإلس،سب اَإليسنتنهخإلس،طًُ إلفاٜإل اصسوإلمنارإلقاسي إلما إلس،صما

إل

ي ااَإلختااً إلذسيب ا ًإليفتن ا ًإلٛإل نقةااعإليٛإل نتهااَ إلنؾتإلًٌمن ا إل اارسإليزؿت ا إلنؾتإلحل إلٌااسثإلسهللإلإل
سٝز إليم إلعلٍه إليسهللإلسنتطتع إل.إل
املطلب الثالث :تاكفري احلاكاو وآراء الفقَاء يف املسألة
ن إلمطاانيّ،إلس،ااتك رلإلٍ،طااتإلحلمااسسًإلسجته ٌ اًإل إل،ك ا إلحلذااد إلكم ا إل ااًإلس،ػااني إلب ،نط ا ّإلإل
،لدٌ اتؽتإلسٍ،هً ٌّإليس،نؿسساٍّ إلفٜإلظتًشإلوتإلسالض ٜإلحل إلٌك ّسإلحلذادإلما إلحل ا إلس،ق لاّإلإلما إل
سٝمسسٔإلحليإلسذتك إلحليإلغرل

إلبرابإلحليإلمعؿٍّ.إلإلإل

ي،ع ٓإلم إلحلعٌت إلم إلٌتعلقإلبوإلس ًٍ،إلبع إلمًسزدإلعؿاسا إلوتإل ك ارلإلسجملتماعإليسذتكا إل
يس،علم ٔ إلسضتدٛشل إلبقً،وإل ع ؾت{:وََُهْ ذَمْ يَحْكُمْ بِمَا ََوزَلَ َّذلَّهُ فَأُوْذَئِكَ هُمْ َّذْكَافِزُونَ} ي ارسإلس،قاًوإلإل
( )103صخُذ البخاسي :هخاب بذء الىحي ،59/9 ،بشكم .)7054( :وصخُذ معلم :باب ألامش بلضوم الجماعت ،21/6 ،بشكم.)4896( :
( )104عمذة اللاسي.109 /35 :
( )105صخُذ معلم :باب إرا بىَع لخلُفخين ،326/6 ،بشكم.)3445( :
( )106ششح الىىوي على معلم :باب إرا بىَع لخلُفخين.326/6 ،
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منه إلٍ،ظإل دٌد إلفقدإلض قإلسرتًسزدإلسٝي ً،إلنٍ،و إليقا ً،س:إلباتكإل رلإلحلمارلإلسنتاٚمنؽتإلعلاَإلإل
سب إلحلبَإل، ،ب إلبدعًٓإلحلاوإلملإلعتك إلؿت إلحلاصوإلسهلل إلينفت إلذك إلب زسٔإلس،سج و.
يقدإل ؿدٓإلشل إلعلم ٔإلسٝمّ–قدقت ًإليذدٌث ً -إليبٍنًسإلشٌفإلقًشل إليي نو إلمنرإلس،عؿاسإلإل
سٝيوإل،لسض .ّ،إل
إلٌقااًوإلسب ا إلحلبااَإلس،عااصإلإل( :إل 792ااا)إلغ ا زحإلس،ةر يٌااّ:إل"حليوُإلمطاانيّٕ،إلم ا

إلفٍه ا إلسرتااًسزد إل

إلحلااصوإلسهلل;إلذٍاثإلسذتحاًسإلعلاْإل
إل
ض ٖ َتِإلسٖ ،ت ًَضٗعإلوتإلس،تك رلإل اَإلمطانيّ،إلسذتكا إلبغارلإلما
ي َ
علََإلزقَإلسهللإلعنوإل -يك اًسإلم إلجٍؼإلعلَ -إلبنياٖوُإلذَكٌ َإلس،سج وإلعلاْإلكتا بإلسهلل إل
فإلزقاَإلسهللإل
إل
ؿَلتِإليسقعّإلس،تركاٍ إلباؽتإلحلباَإلمًضاْإلسٝغاعسُإليباؽتإلعماسيإلبا إلس،عا
ذ َ
ٌنت إل َ
ك ٌاسُيسإلعلٍا ًإلإلزقاَإلسهللإلإل
عنهم إلفق ً،س:إلذَكٌ َإلس،سج وإلعلْإلكت بإلسهلل إلفهًإلك فس إلفَ َ
عنااااو إلسضااااتدًٛٛإلبقً،ااااوإلإل -إلعااااصإليجاا ا إل -إل {وََُاا اهْ ذَاا امْ يَحْكُاا امْ بِمَااااا ََواا ازَلَ َّذلَّاا اهُ فَأُوْذَئِاا اكَ هُاا امْ

َّذْكَافِزُونَ}شسنت ٕدِ44ز إلفر بإلنٍ،ه إلسب إلع عإلٌن ًتس ;إلذتْإلسذِاتَخٖإلعلاٍه إلبقاًوإلسهللإلإل -إل
عصإليج :إل {فَا ْب َع ُث َّ َح َكمًا ُِا ْه ََ ْهلِا ِه َو َح َكمًاا ُِا ْه ََ ْه ِلََاا ِي ْن ُي ِزيا َصَّ ِيًْالَاحًا ُي َفَّا ُْ َّذلَّا ُه َب ْ َا َُمَاا}شس،نطا ٔ:إلإل35زإل
س ٌّٟإلفسجعإلنلثإلسدتٍؼإليبقَإلّ ٕ ،إلمنه إلعلْإلقٜشل ...إلفٍَدُُّ،كَإلعلاْإلقالا ِسِإلسرتاً إلوتإلإل
رىإلسنتطنيّ،إلبٜإلعل إلحلاٖه إلغع زإلحل إلسً ٝسٔ;إلحلعمإلسرتًسزد"(.)107
فتك رلإلسذتك إلب دتملّ إليبٜإلضٚسوإلٝيَ،إلس،عل إليس،سسضاً إلوتإلس ،قاوإليس،دٌ ااّ إل
يمػًزِإلحل إلسذت إليس،عقد إل ًضعإلوتإلس،تك رلإلعلْإل،سٌقّإلسرتًسزدإلسٝيسٕ إلفقدإلٌكاً إل
سذت ك إلملإلعتك إلؿت إلحلاصوإلسهلل إلجهًٜإلحليإل نيي ًٛإلحليإلزحلٓإلم اعا ًإلعنادىإلمناعإلسذتكا إلحليإلإل
ضتًإلذ،كإلم إلسٝض بإلسنت اعّإل،لتك رل إلم ملإل ق إلسذتحّإلي نت َإلسنتًساع.إلإلإل
يقاادإليز إلس، ٝااّإلسنتتااًس سِإلعلااْإلحتااسٌ إلس،ااتك رلإلحلغاادإلحتااسٌ إليسً،عٍاادإلعلٍااوإلحلغاادإلإل
و:إل
سً،عٍد إلفقدإليز إلوتإلؾرٍرَإلس ،ا زُإليمطل إلعا إلسبا إلعماسإلزقاَإلس،لّاوإلعنهما إلقا إل
ج ُإلٝمٍٔاؤإل :إلٌا إلكا ٔفسْ!إل َفقَادِإلبا َٔإلبٔها إلحلذَا ُد ُم إلفاإ إلكا إلَإل
ق وإلزضًوإلس،لّوإل":نذَسإلق وَإلس،سٖ ُ
).إلإل
كم إلق و إليَنٌِٛإلزَجَعَتِإلعَلٍَِؤ"( 108إل
( )107ششح العلُذة الؿداوٍت (إجداف العابل بما في الؿداوٍت مً معابل)  .352/1:ضالح بً عبذ العضٍض بً دمحم آٌ الشُخ ،خشج أخادًثه
ظلُمان اللاؾىوي ،داس اإلاىدة  ،اإلاىطىسة  /مطش  ،ؽ 1432 ،1هـ 2011 /م  ،مجلذان .
َ
َ
َ
َ
( )108صخُذ البخاسي :هخاب بذء الىحي ،باب مً هفش أخاه بغير جأوٍل ،32/8 ،بشكم .)6104 ،6103( :وصخُذ معلم :باب بُ ِان خ ِاٌ ِإًم ِان
َ ْ َ َ َ
َ
ُْ
اٌ أل ِخ ُِه اإلا ْع ِل ِم ًَا وا ِف ُش 56/1 :بشكم.)28( :
مً ك
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ق وإلس،عٜمّإل س،ن سسيُ:إل"يس،ػني إلٛإلٌك سإلحلذادإلهتا إلذُكا إلبإضاٜموإلبارابإلما إلحل ا إل
س،ق لّ"(.)109إل
يق وإلس،عٜمّإلس،صزكػَإلي ًُوتإلضنّإل 794ا :إل"ٛإلاك سإلحلذدّسإلم إلحل إلس،ق لاّإلبارابإل إل
حلُإلٛإلاك ااس إلب ،ااراًبإلس،اايتإل ااَإلسنتع ؾااَإلك ا ،صاْإليس،طااسقّإليغااسبإلسرتمااسإلمٜف ا ًإلإل
،لاًسزدإلذٍثإلك سي إلبه "(.)110إلإل
وإلعلٍاوإل
إل
يٌقًوإلغٍوإلسالض ٜإلسب إل ٍمٍاّ:إل" قاسزإلما إلمار بإلحل ا إلس،طانّإليسدتم عاّإلما إل
س،كت بإليس،طنّإلحلاه إلٛإلٌُك سي إلحلذدّسإلم إلحل ا إلس،ق لاّإلبارابإليٛإلغتسجًااوإلما إلسالضا ٜإل
بعما إلنذسإلكا إلفعاًٜإلمنهٍا ًإلعنااو إلمثا :إلس،صاا إليس،طااسقّ إليغااسبإلسرتمااسإلما إلملإلٌتكاام إل
ااسكإلسالقتاا إل إل يحلماا إلن إل كااام إل اااسكإلماا إلحلمااسإلسهللإلب القتاا إلباااوإل إلمثاا :إلسالقتاا إلباا هلل إل
يمٕٜكتااو إليكت ااو إليزضاالو إليس ،عااثإلبعاادإلسنتااً

إلفإاااوإلٌك ااسإلبااو إليكاار،كإلٌك ااسإل

بعااد إلسعتقاا إليجااًبإلسً،سج اا إلسٌ،تاا سِإلسنتتااًس سِإل إليعااد إلحتااسٌ إلسكسماا إلسٌ،تاا سِإلإل
سنتتًس سِ"(.)111إلإل
يق ا وإلحلبااًإلسذتط ا إلسنت ا ،كَ( :إل 939ااا):إل"ماار بإلكتٍااعإلحل ا إلس،طاانّإلضاال ًإليمل ا ًإلٛإلإل
ٌك اسإلحلذادإلبارابإلما إلحل ا إلس،ق لاّإلوتإلسالضا ٜإل;إلمٜفا ًإل،لاااًسزدإلذٍاثإلقا ً،سإل:إلكا إلذااابإلإل
ك رلِإليك إلك رلِإلست ةّ"(.)112إلإل
يقاادإلزلعااتإلم ا إلبع ا إلغااًٍمن إلكتلااّإل،ةٍ ااّإلوتإلب ا بإلإلس،ااتك رل إلاقلااه إلع ا إلبع ا إل
غااًٍمو إلي ااَإلقااًشل :إل"م ا إل م ا إلسالضاا ٜإلبإكت ا إلسنتطاالمؽت إلٛإلغتااسدإلم ا إلسالضاا ٜإلنٛإلإل
بإكت إلسنتطلمؽت"(.)113إلإل
رلإل
يسنتلرااًًتإلم ا إلحلقااًسوإلسٕٝمااّإلسٝعاا ٜإلسٟا ااّإلس،ااركسإلنكت ا عه إلعلااْإلعااد إلس،ااتك إل
إلبعاا إل
ب ،اارابإليسنتعؿااٍّ إلي اارسإلحلمااسإلٛإلنغااك وإلفٍااو إلينفت ا إلسنتػااك إلفٍم ا إلٌقااعإلم ا إل
( )109الفىاهه الذواوي على سظالت ابً أبي صٍذ الليرواوي .94/1:اإلاؤلف :أخمذ بً غىُم بً ظالم الىفشاوي (ث1126 :هـ) ،املخلم :سغا
فشخاث ،الىاشش :مىخبت الثلافت الذًيُت.
( )110الذس اإلاىثىس في الخفعير باإلاازىس . 87 /3:اإلاؤلف :عبذ الشخمً بً أبي بىش العُىؾي ث911( :هـ) ،جدلُم :مشهض هجش للبدىر ،الىاشش:
داس هجش – مطش ،ظىت اليشش1424 [ :هـ ـ 2003م ].
( )111هخب وسظابل وفخاوي ابً جُمُت في الفله .90 /20
( )112هفاًت الؿالب الشباوي لشظالت أبي صٍذ الليرواوي  .127/1:جأل ُف :أبى الخعً اإلااليي ،جدلُمً :ىظف الشُخ دمحم البلاعي ،الىاشش :داس
الفىش ،ظىت اليشش.1412 :
( )113عً فػُلت شُخىا  /دمحم ًىظف خشبه ،عً شُخه  /دمحم هاضش الذًً ألالباوي ،سخمهما هللا.

للعلىم اإلًساًية واالحتواعية

403

العذد ( )13الوخلذ ( )15يٌاير 2017م

ISSN : 2410-1818

| د.محمد محمد معافى علي

عالقة الحاكم باملحكوم يف ضوء الفقُ اإلسالمي

سذتكا إلحليإلسككااًمؽتإلما إلسً،قااً إلوتإلاا ق إلما إلاااًسق إلسالقتا

إلحليإلزؿتا إلسً،قااً إلوتإل

بع إلم إلقتك إلس،قًوإلفٍوإلب ،ك س إلعٍ ذسًإلب هلل إلي رسإلٍ،ظإلستلوإلس،اتك رلإلسنتةلاق إلحليإلإل
س ،ت ا يٓإلسنتطااتعحلّ إلينفت ا إلمك اااوإلس،قك ا ٔإلس،ػااسعَ إليقاادإلحلكتااعإلس،علم ا ٔإلحلاااوإلٛإلظتااًشإلإل
ك رلإلسنتعٍٓ إلنٛإلبعادإليجاً إل س،ػاسييتإليسات ا ٔإلسنتًسااع إلي ارسإلكا ٜإلغاٍوإلسالضا ٜإلسبا إل
ك السُ;إلذَتْٖإل َقالاً َإلإل
ْك ْسِإلٌَ ْ
َإلك ٗإل َم ِإل َكَلٌ َإلبٔ  ،ال
ٍمٍّإلوتإلفت يٌوإلذٍثإلق وإلٌسلتوإلسهلل:إل"ٍَِ،ظ ال
ْانيمًُزِإلإل
ك َسَإلذٍٔنَٖٔارٕ;إلبَا ِإلإل َا ْاَُإل َارٔىٔإلس ،ال
ٔك ْسِىٔ إلفَإِذَسإل َق مَتِإلعَلٍَِؤإلسْ،رُحّٖالإل َ
عَلٍَِؤإلسْ،رُحّٖالإلسْ،مُثِ ٔتَّالإل ،ال
ك ٔرلِإلٔ،ل ٖسضًُوِإلفٍٔمَ إلحلَنِ َتَوُإلٔ،سَبِّؤإليَحلَمِ َسَإلبٔؤإلعَنِوُ;إل َب ِإل َا ْاَْإلٔ،لؿٖا أعِإليَ َعِةٍٔا ْإلإلَ،اوُإلفٔاَإلإل
مُطِتَلْصِ ْإلٔ،لتٖ ْ
رقٍٔ َقّٔ(.)114إلإلإل
سَ ْ،
فكٍفإلبإٜ،وإلبع إلؾغ زإل،ل ّإلس،عل إلع زس إلس،تك رلإلعلاْإلعًس نها إلإل ي إليز َإلحليإل
ني َٓإلحليإلاٌتسَإلنؾتإل َ ٍ،إلم إلكت بٕإلحليإلضانّٕإلحليإلنكتا

ًإلؾاًزِإلحلماسٓإل
إل
إليٛإلغاكإلحل إل ارىإلحلٌكا

م إلؾًزإلس،تةس إليس،غلًإلس،رُإلٌطتمسٙىإلبع إلم إلٌنقؿه إلس،عل إلس،ػسعَإليفقاوإلس،كتا بإلإل
يس،طنّإليمق ؾدإلس،ػسٌعّإلس،غسسٔ.إلإلإل
كم إلحل ٓإلسً،قً إلوتإلحتلٍا إلما إلذاسٓ إلسهللإليحتاسٌ إلما إلحلذا ٓإلسهلل إلياقا إلعاسٓإلسالضا ٜإل
يحلزك ا إلسالقت ا

إلمةااسإلعٌتااٍ إلقاادإلٌقااعإلم ا إلبع ا إلسنتطاالمؽتإلذك م ا ًإليستكااًمؽت إل

يسً،سجبإلس،ػسعَإلعد إلنٜ،وإلع زس إلس،تك رل إلب إلسً،سجابإل اًإلس،طاعَإلنؾتإلس،ادعًِإلنؾتإلإل
سهللإلب ذتكمّإليسنتًعٌتّإلسذتطنّ.إلإلإل
كلنة خنبه بَا ٍذا املطلب :
ٛغااكإلحل ٓإلس،ااتك رلإلففااّإلم ا إلفف ا إل اارسإلس،عؿااس إلإلحلدتاانيإلنؾتإليجااً ىإليًتهااًزىإلحلاٌتمااّإلإل
س،تطاالىتإليسٛضاات دس إليس،قهااسإليس،قمااعإلس،طٍ ضااَ إلإليعااد إلحتكااٍ إلس،ػااسٌعّإلسالضااٜمٍّإلوتإلإل
غٚي إلسذتٍ ِ إليمؿ زِإلسذتسٌ

إلفٍحدإلس،نا قمً إلعلاْإل ارىإلس،طالة إلسٛضات دس ٌّإلإلما إل

ٌطااع ه إلم ا إلس،نؿااًفإلس،ػااسعٍّ إلوتإلنن ا إلك ااسإلسٝاٌتمااّإلس،اايتإلحتك ا إلب ،علم اٍااّإلحليإلإل
س،سحلزل ٍّ،إلحليإلغرل إلما إلسنتنا خإلس،ايتإل نا ي٘إلإلس،ػاسٌعّإلسالضاٜمٍّ إلاًٛإلغاكإلوتإلك س ااإلإل
ي،ك إلٌغٍبإلعنه إلحلمسإلوتإلغ ٌّإلس ٝمٍّ إلحلٛإلي اًإلفها إلمق ؾادإلس،ػاسٌعّإلسالضاٜمٍّإلس،ايتإلإل
إلضاٍُ ٚإلنؾتإل
إل
َإلست إلنكت إلحل ا إلس،علا إليما إلذ،اك إلٛإلظتاًشإلناكا زإلسنتنكاسإلنذسإلكا
( )114مجمىع الفخاوي :اإلاؤلف .306/5:أخمذ عبذ الخلُم بً جُمُت الخشاوي أبى العباط( ،ث  ، )728 :جدلُم :عبذ الشخمً بً دمحم بً كاظم
العاضمي الىجذي ،الىاشش :مىخبت ابً جُمُت.
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منكسإلحلكدلإلمنو إلكم إلق وإلس،عٜماّإلس،ن اسإلسيُإليغارلىإل إلم ٍنا ًإلغاسييتإلناكا زإلسنتنكاس إل
ق و:إلإل
إل"حلذد :إلحل إلٌكً إلع نت ًإلب نتعسي إليسنتنكس إلفم إلٛإلمعسفّإل،وإلب نتعسي إليٛإلب نتنكسإل
ٛإلٌنيمسإليٛإلٌنهْ.إلين اٍه :إلحل إلٌنيم إلحل إلٌُ ٚإلناك زىإلنؾتإلمنكسإلحلكدلإلمناوإل إلينٛإلملإلظتاصإلإل
،وإلحلمسإليٛإلاهَ إلين ،ثه :إلحل إلٌعل إلحليإلٌغلابإلعلاْإلًتناوإلسالفاإل ِ إلينٛإلملإلظتابإلعلٍاوإلحلماسإليٛإلإل
اهَ"(.)115إلإل
يق وإلسالم إلسبا إلجاصُإل إلي اًإلٌا ؽتإلغاسييتإلسكتطابإل "إلي اَإل:إلحل إلٌكاً إلعا قًٜإلب ،غا ًإلإل
مطلم ًإلق زسًإلعلْإلسٛذتط بإلع نت ًإلؿت إلعتتطبإلفٍو إليحل إلٌانيم إلحل إلٌاُ ٚإلناكا زىإلسنتنكاسإلإل
نؾتإلمنكسإلحلكدلإلمنوإلمث إلحل إلٌنهْإلع إلغسبإلمتس إلفٍٚيوإلاهٍوإلنؾتإلقت إلا ظ إليحل إلٌعلا إل
حليإلٌغلاابإلعلااْإلًتنٓاوإلحل إلناكا زىإلسنتنكااسإلمصٌا إل،ااو إليحل إلحلمااسىإلبا نتعسي إلاا فع إليفقاادإل اارسإل
لاااوإلٌطاااقىتإل
إل
س،ػاااسيتإلسٝمااارلإلٌطاااقىتإلسً،جاااًبإل إل فٍ قاااْإلسدتاااًسشإليس،نااادبإليفقااادإلمااا إلق
سدتًسش"()116إلنؾتإلغرلإلذ،كإلهت إل ًإلمقسزإلوتإلكتابإلس ،قاوإليسٝؾاًوإل إليسهللإل عا ؾتإلسشلا ُإلإل
نؾتإلس،ؿًسبإليس،سغ .إلإل
الخاتوة:
بعاادإل اارسإلس،تةااًس إلسنت ا زكإلذااًوإليسج ا إلسذت ا ك إلسنتطاال إلضتااًإلزعٍتااو إلم ا إلحتم ا إل
سٝم اااّإليسنتطااٚيٍّ،إليس،سفااقإليس،سحلفااّإلب نتطتكااع ؽت إليس،عاادوإليس،ػااًزٓإليس،تعا ي إلعلااْإلس،اادلإلإل
يس،تقآًإليسذتابإليسالما ٔ إليسٝماسإلبا نتعسي إليس،نهااَإلعا إلسنتنكاس إليس،ؿادلإلعلاْإلسشل ااًس إل
يس،صٛ

إليسذت ا ًتإلعلاْإلس،كاسيزس إلإلسرتماظ إليس،كلٍا إليسنتؿا حلإلس،ػاسعٍّ إلييسجابإلإل

إليحلٛإل
إل
سٝمّإلضتًإليَٓ،إلحلمس ا إلما إلس،ؿادلإليس،طامعإليس،ة عاّإلوتإلسنتنػاىتإليسنتكاسى إليس،نؿاس
نص إلسٝمّإلٌدسًإلم إل ،عّ إليسذتك إلسذت ك إليسككً إلنؾتإلغاس إلسهللإلزبإلس،عا نتؽت إلنؾتإلإل
غرلإلذ،كإلم إلسً،سج

إلس،ػسعٍّ إلس،ايتإلما إلغانياه إلااص إلسرتا ٜإليس،تناإل ش إلينق ماّإلس،ادٌ إل

( )115الفىاهه الذواوي . 299/2 :كىله. :أن ٌعلم أو ٌغلب على ظىه ؤلافادة .فُه هظش ّ
فئن هزه اإلاعألت فيها خالف ،ولعل أسجح اللىلين وحىب
ألامش باإلاعشوف والىهي عً اإلاىىش ،ولى لم ٌعلم فُه إفادة للىله حعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ ألاعشاف164 :
حضي
اليلبي الغشهاؾي( .كشص مىخبت الفله وأضىله ـ مشهض
( )116اللىاهين الفلهُت :اإلاؤلف :ابً حضي ص .282أبى اللاظم دمحم بً أخمذ بً
الترار ألبدار الخاظب آلالي ـ ألاسدن ـ عمان).
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يسنتلّّإليسذتق إليحتقٍقإلسنتؿ حلإلي زٔإلسنت ضدإلع إلسٝمّ إلك إل رسإلم إلغانياوإلعماً إلسرتارلإلإل
يس،سم ٔإليسٝم إليس،ط ٜإلك فّإلزبً إلسٝمّإل.إلإل
إلذُإلاٌتاسإل
إل
ي رسإلسذتادٌثإل،اٍظإلما إلق ٍا إلسرتٍا وإلس،علماَ إلبا إل اَإلذقٍقاّإلٌسس ا إلكا
ف ا ذـإلا قاادإلبؿاارلإلب ا ٝمًز إلف ا اٌتسإل -زلتااكإلسهلل -نؾتإل لااكإلس،ااديوإلسالضااٜمٍّإلس،اايتإلإل
سجتهد إلم إلسضتة عتإلوتإلنق مّإلس،ادٌ إليضٍ ضاّإلس،اداٍ إلباو إلكٍافإلٌسفاس إلعلاْإلزبًعها إل
سذتبإليس،ط ٜإليسٕٛت ٜإليس،تقد إليسٛش

ز إلك نتملكّإلس،عسبٍاّإلس،طاعً ٌّ إلشس ا إلسهللإلإل

عصسًإليـتكٍن ً.إلإل
يسً،سجب إلعلْ إلسٝمّ إلحل إل ن

إلع إلك له إلحلمسس

إلس،ت عٍّ إليسنتطكنّ إليحل إل عتصإل

بدٌنه إليغسٌعته إلكم إلق وإل ع ؾت:إلﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﭼ س ،قسِ:إل143
ًتائج البحث :
يطتلـإلهت إلض قإلنؾتإلات ٕخإلس ،رثإلس:ٍّ ٟإلإلإل
ٌ )1قً إلذك إلس ،لدس إلذس إلس ٌ ٝإلسكسفّإليسنتل إلس، ،لّإلعلْإلسضتع إلسٝم إليس،ػعًبإل
يًتلمه إليقهس

إلبدع يٓ إلف ضدِ إليحلق يٌ إلب ،لّ إلكدعًٓ إلسذتق إلسالشلَ إليقدسضّإل

حلقًسوإلسٝذ زإليس،س

.إل

 )2سذتك إلوتإلسالض ٜإلهللإل ع ؾتإليس،طلة إلوتإلًت إلسالض ٜإلمنيمًزإلبتن ٍرإلحلذك إلسهللإل
ع ؾت إليم إلٍ،ظإلهللإلفٍوإلذك إلفٍحتهدإلفٍه إلسالم إليفقإلقًسبىتإلسنتؿلرّإلس،ػسعٍّإل
سنتعتدلِإلعندإلس،علم ٔ.إل
 )3عٜقّإلسذت ك إلب ،سعٍّإلعٜقّإل ع ي َإلي ن ؾس إلٛإلعٜقّإل ؿ ز إلي ن ش .إل
ٛ )4إلظتًشإلسرتسيدإلعلْإلسذت ك إلددإلس،طٍفإليس،طن

إلنٛإلوتإلذ وإلس،ك سإلسً ،سح.إل

ٛ )5إلجتًشإلس،ة عّإل،لر ك إلوتإلمعؿٍّإلسهللإل ع ؾت.إل
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 )6قعإلمطٚيٍّ،إل غٍرلإلسنتنكسإلب ٍ،دإلعلْإلسذت ك إليٛإلٌلص إلفذ إلس،سعٍّإلحل إلٌغرلإلبٍدى إل
نٛإلن إلك إلسنتنكسإلحتتإليٌٛتوإليضلةتو.إل
 )7مطني ّ،إلس،تك رل إلٍ،طت إلحلمسسً إلسجته ٌ ً إلب إل،لتك رل إلقًسبىت إليغسسٕىت إلفقهٍّ إلم إل
حل مه :إلٛإلظتًشإل ك رلإلسنتعؽت إلنٛإلبعدإليجً إلس،ػسسٕىتإليسات ٔإلسنتًساع إليحل إلس،تك رلإل
ٌعً إل،لقك ٔإلوتإلذقإلسنتعؽت إليحلاوإلٛإلظتًشإل ك رلإلسنتطل إلحليإل دٌعوإلحليإل طٍقوإلجملس إل
شت  ،توإلزحلٌ إلفقهٍ إل.
 )8مطٚي ٍّ،إلسذت ك إلع إلسٝمّ إلوت إل ٌنه إلي اٍ

إليمًسز

إليسقتؿ

إلي علٍمه إل

يحلمنه .إل.مطٚيٍّ،إل ٌنٍّإلٛشمّإلوتإلذقإلسذت ك .إل
التىصيات :
م إلحل إلس،تًؾٍ إلس،يتإلًٌؾَإلبه إلس ،ذثإلم إلٌني َ:إل
ًٌ )9ؾَ إلس ،ذث إلبكسيزِ إلسٛعتم إلوت إلذ إلمػك ٜإلس،ع مل إلسٛضٜمَ إلضٍ ضٍ ًإل
يحلمنٍ ً إليعطكسٌ ً إلبؽت إلسذتك إليستكًمٍه

إلعلْ إلسنتنٌتم

إلسالضٜمٍّ إل

كمنٌتمّ إلسنتٚـتس إلسٛضٜمَ إليزسبةّ إلس،ع مل إلسالضٜمَ إلي ٛإلٌت إلجت يش إلمث إل رىإل
سنتنٌتم إلنؾتإل ٍٖ إلع نتٍّإلحليإل يٍّ،إلحلمسٓ إلنت إلاسسىإلم إلسضتٍ شإليسقسإليًت سإلشلرىإل
سنتنٌتم

إلس،ع نتٍّ إل،لماةة

إليسشلٍٖ

إلسنتع ٌّ إل،لض ٜإليسنتطلمؽت إليقعف إل يزإل

رىإلسنتنٌتم إلس،ع نتٍّإلوتإلذ إلمػك ٜإلس،ع ملإلسٛضٜمَ.إل
)10

عٍ إل يز إلسنتنٌتم

إلسالضٜمٍّ إلكمنٌتمّ إلسنتٚـتس إلسالضٜمَ إليزسبةّ إلس،ع ملإل

سالضٜمَ إلي عمه إل عم ًإلضاٍ ًإلب ،كًس زإليسٝمًسو;إل،تتمك إلم إلسالضه إلوتإلذ إل
مػك ٜإلس،ع ملإلسالضٜمَ إليسذتدإلم إلسذتسيبإليس ،ؼت.إل
ًٌ )11ؾَإلس ،ذثإلبتعصٌصإلمك اّإلس،علم ٔإليسرتدلسٔ إلوتإلسجملتمعإليسٝمّ إلف ،علم ٔإل إل
سنتت ًعً إلوتإلزتتمع ن إلسالضٜمٍّ إليسً،سجبإلعلْإلسٝمّإلسذت ًتإلعلْإلمك اّإلحليَ،إل
س،عل إلم إلس،تًقرلإليس،تقدٌس.إل
ٌ )12سٓ إلس ،ذث إلقسيزِ إلناػ ٔ إل ٍٖ
يسرتدلسٔ إليحل
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حلجهصِ إلس،دي ّ،إلس،علٍ إلكمح ،ظ إلسً،شزسٔ إليس،ػًزٓ إليسذتك

إلي قدٌ إلس،نؿسإل

يس،سحلُإلوتإلس ٜ ،إلسالضٜمٍّ.إل
ًٌُ )13ؾَ إلس ،ذث إلبكسيزِ إل عصٌص إلعٜقّ إلسذتب إليس،تع ي إليسٕٛت ٜإلبؽت إلسذت ك إل
يسككً إلضٍم إلوت إل رى إلسٟياّ إلسذتسجّ إلم إل زٌو إلسٝمّ إلس،يت إلصتد إلفٍه إل ٌ زإل
سالض ٜإل تط قىتإل سزسًإلبعدإل سز إلب ع إلسنتٚسمسس إليسرتٜف إلس،دسملٍّإليسرت زجٍّ إل
نؾت إل زجّ إلحل إلس،كثرل إلاطَ -حلي إلك إلٌنطْ -قكٍّ إلسنتطلمؽت إلس ٝإلفلطةؽتإل
يسٝقؿْ.إل
ٌ )14دعًإلس ،ذثإلنؾتإلحل مٍّإلسذتًسزإليس،نق ؽ إلبؽتإلك إلً،سٕفإلسٝمّإلي ٍ زس ه إلؿت إل
فٍه إل لك إلس،تٍ زس إلسنتؿن ّ إلب ،غلً إليس،تةس
قسيزِ إلسضتمسسز إلسذتًسز إليس،ت ي
فم إلب بإلسٝيؾتإلسذتًسزإلمعإلبع
س ،ه إليس،تؿس

إليكم إلعتسف إلس،كثرل إلعلْإل

إلمع إلس،كٍ إلس،ؿهًٍاَ إلزغ إلك إلزت شزى إل
إلً،سٕفإلسٝمّ إلس،يتإل،دٌه إلقؿًزإلحليإلسضتسس إلوتإل

إليحلغٍدإلبديزإلبع إلس،ديوإلسالضٜمٍّ إلس،يتإلحلاػني إلجه شسًإلم ؾ إل

ب نتن ؾرّإل ،ع إلس،ػ بإلس،رٌ إل نينسيسإلب كسإلسدت ٔإليس،غلًإليس،تةس .إل
 )15حل عً إلنؾت إل ع إليمن ؾسِ إلك إلس،ػعًب إلس،يت إل تعس

إل،لٌتل إليسٛقةه إلم إل

ذك مه إلفنؿسِإلسنتٌتلً إلهت إلحلكتعتإلعلٍوإلك إلس ٌ ٝإليسنتل إليس،نر .إل

أهن الوراحع والوصادر:
القرآن الكريم.
 )1سٝذك إلس،طلة اٍّ إلسنت،ٚف :إلحلبً إلسذتط إلعلَ إلب إلستمد إلب إلستمد إلب إلذ ٍبإل
س ،ؿسُ إلس ،غدس ُ إلس،ػهرل إلب نت يز ُ إل(  :إل 450ا) إلس،ن غس :إل سز إلسذتدٌث إل -إل
س،ق سِإلعد إلسٝجصسٔ:إل.1إل
 )2نزغ إلس،ق ز٘إلٝذ ٌثإلس،طلطلّإلس،ؿرٍرّ إلسنت،ٚف:إلس،عٜمّإلسكدثإلستمدإلا ؾسإل
س،دٌ إلس ،ٝاَإلزلتّإلسهلل إلكتعه إليإلز ه إليإلؾرره :إلحلبًإلع دإلسهللإلعصس إلس،ػمسُ إل
 1423اإل/إل. 2002إلإل
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 )3حلض عإلسٜ ،غّ إلسنت،ٚف:إلحلبًإلس،ق ض إلستمً إلب إلعمسيإلب إلحللتد إلس،صشتػسُإلج زإل
سهللإل( :إل 538ا إلحتقٍق:إلستمدإلب ض إلعًٍ إلس،طً إلس،ن غس:إل سزإلس،كتبإلس،علمٍّ إل
برلي إل–إل ،ن

إلس،ة عّ:إلسٝيؾت إل1419إل اإل -إل1998إل إلعد إلسٝجصسٔ.2إل

 )4إلسالصتٍ إل(س،عهدإلسدتدٌد).إل
 )5س ،رس إلس،سسٕق إلغسح إلكنص إلس،دق ٕق :إلسنت،ٚف :إلشٌ إلس،دٌ إلب إلنبسس ٍ إلب إلصتٍ إل
سنتعسي إلب ب إلصتٍ إلسنتؿسُإل( إل:إل 970ا) إلس،ن غسإل:إل سزإلسنتعسفّ إلمك إلس،نػسإل:إل
برلي إل.
 )6بدسٌّإلسجملتهدإل:إلحلبًإلسٍ،ً،دإلستمدإلب إلحللتدإلب إلستمدإلب إلحللتدإلب إلزغدإلس،قس ،إل
س،ػهرلإلب ب إلزغدإلسذت ٍدإل( :إل 595ا) إل إلس،ن غس:إلمة عّإلمؿة ْإلس ،بَإلسذتل إل
يحلي ٛى إلمؿس إلس،ة عّ:إلس،سسبعّ إل 1395ا. 1975/
 )7إلس ،دسٌّإليس،نه ٌّ إلسنت،ٚف:إلحلبًإلس ،دسٔإلنزل عٍ إلب إلعمسإلب إلكثرلإلس،قسغَإلس،دمػقَإل
( :إل 774ا) إلذققوإلي ققإلسؾً،وإليعلقإلذًسغٍو:إلعلَإلغرلُ إلس،ن غس:إل سزإلنذٍ ٔإل
س،ذلسثإلس،عسبَ إلس،ة عّ:إل ،عّإلجدٌدِإلستققّإل/إلس،ة عّإلسٝيؾتإل 1408اإل -إل. 1988إل
)8

د إلس،عسيع إلم إلجًس س إلس،ق مًع :إلسنت،ٚف :إلستمٓد إلب إلستمٓد إلب إلع د إلس،سشٓسوإل
سذتطٍم إلحلبً إلسٍ ،

إلسنتلقّب إلؿتس كْ إلس،صٖبٍدُ إلحتقٍق :إلزتمًعّ إلم إل

سكققؽت إلس،ن غس:إل سزإلسشلدسٌّ إلعد إلسٝجصسٔ.40:
 )9إل زٌوإلسٝم إليسنتلًك إلسنت،ٚف:إلستمدإلب إلجسٌسإلب إلٌصٌدإلب إلكثرلإلب إلغ ،بإلس،ػهرلإل
ب الم إلحلبًإلجع سإلس،ةدلُ إل( :إل 310اإل) إلس،ن غس:إل سزإلس،كتبإلس،علمٍّإل–إلبرلي  -إل
س،ة عّإلسٝيؾت إل1407ى عد إلسٝجصسٔ:إل.5إلإل
 )10زٌو إلسرتل ٔ إلسنت،ٚف :إلع د إلس،سلت إلب إلحلبَ إلبكس إلس،طًٍ َ،إلس،ن غس :إلمة عّإل
س،طع ِإل–إلمؿس إلس،ة عّإلسٝيؾت إل 1371اإل -إل. 1952إل
 )11س،تدلإلسنتط ًكإلوتإلاؿٍرّإلسنتلًك:إلسنت،ٚف:إلستمدإلب إلستمدإلحلبًإلذ مدإلس،غصسَ،إل( :إل
 505ا) إلحتقٍقإل:إلدتنّإلنذٍ ٔإلس،ذلسثإلس،عسبَ إلس،ن غس:إل سزإلسٟف وإلسدتدٌدِ إلمك إل
س،نػس:إلبرلي .إل
 )12س،تةس إلس،علم اَ إلوت إلمًسجهّ إلسالض ٜإل نيٍ،ف :إل  .إلًٌضف إلس،قسق يُ إلحلاد،طٍوإل
،لنػسإليس،تًشٌعإل.2001 -1421إليت.1إل
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 )13س،تًزسِإل(س،عهدإلس،قدٌ )إل.إل
 )14سدت معإلٝذك إلس،قسف إل طرلإلس،قس ،إلسنت،ٚف:إلحلبًإلع دإلسهللإلستمدإلب إلحللتدإلب إل
حلبَ إلبكس إلب إلفسح إلسٝاؿ زُ إلسرتصزجَ إلسلظ إلس،دٌ إلس،قس ،إل(  :إل 671ا) إل
حتقٍق :إلحللتد إلس،دل ياَ إلينبسس ٍ إلحلٍ ،ؼ إلس،ن غس :إل سز إلس،كتب إلسنتؿسٌّ إل–إل
س،ق سِ.إل
 )15جًس س إلسٛكلٍ إلغسح إلشتتؿس إلس،ػٍو إلملٍ إلوت إلمر ب إلسٛم إلم ،ك إل :إلسنتكت ّإل
س،ثق فٍّ إل ،عإلوتإلمؿسإلضنّإل1332ى إلوتإلزتلدٌ إلبرلي .إل
 )16ذ غٍّ إلس،دضًقَ إلعلْ إلس،ػسح إلس،ك رل إلسنت،ٚف إل :إلستمد إلب إلحللتد إلس،دضًقَ إل( :إل
 1230ا) .إلمة عّ إلعٍطْ إلس ،بَ إلسذتل إليغسك ٙى إلمؿس إلي إل سز إلس ،كس إلبرلي إل
حتقٍقإلستمدإلعلٍؼ 4زتلدس .
 )17إلسذتط ّ إلوت إلسالض ٜإلحلي إليًتٍ ّ إلسذتكًمّ إلسالضٜمٍّ إلسنت،ٚف :إلحللتد إلب إلع دإل
سذتلٍ إلب إلع د إلس،ط ٜإلب إل ٍمٍّ إلسذتسساَ إلحلبً إلس،ع ع إل قَ إلس،دٌ

إلس،ن غس :إل سزإل

س،كتبإلس،علمٍّ إلعد إلسجمللدس :إل.1إل
 )18ذط إلسك قسِإلوتإل زٌوإلمؿسإليس،ق سِإل:إلسنت،ٚف:إلجٜوإلس،دٌ إلع دإلس،سلت إلب إل
حلبَإلبكسإلس،طًٍَ،إلحلبًإلس ،ك إلسكقق:إلستمدإلحلبًإلس ،ك إلنبسس ٍ إلس،ن غس:إل سزإل
نذٍ ٔإلس،كتبإلس،عسبٍّإل -إلعٍطْإلس ،بَإلسذتل إليغسك ى إلضنّإلس،نػس:إل 1387إل–إل
 196إلعد إلسجمللدس :إل 2إلزق إلس،ة عّ.1:إل
 )19إلس،دزإلسنتنثًزإلوتإلس،ت طرلإلب نتنينًز:إلسنت،ٚف:إلع دإلس،سلت إلب إلحلبَإلبكسإلس،طًٍ:َ،إل( إل
 911ا) إلحتقٍق:إلمسكصإل حسإل،ل رًث إلس،ن غس:إل سزإل حسإل–إلمؿس إلضنّإلس،نػس:إلإلشإل
 1424اإلاإل 2003ز.إل
 )20إل ق ٕقإلحليَ،إلس،نهْإل،ػسحإلسنتنتهْإلسنتعسي إلبػسحإلمنتهْإلسالزس س :إلسنت،ٚف:إلمنؿًزإل
ب إلًٌاظ إلب إلؾٜح إلس،دٌ إلسب إلذط إلب إلن زٌظ إلس ،هً ْ إلسذتن لْ إل( :إل
 1051ا)س،ن غس :إلع مل إلس،كتب إلس،ة عّ :إلسٝيؾت إل 1414ا إل-

إل1993معد إل

سٝجصسٔ.3:
 )21ضسسدإلسنتلًك:إلسنت،ٚفإل:إلحلبًإلبكسإلستمدإلب إلستمدإلسب إلسٍ،ً،دإلس ،هسُإلس،ةسً،غَإل
سنت ،كَ.إلس،ة عّإلسرترلٌّ إلسالضكندزٌّإلع إل1872إلحليإل.1873
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 )22ضن إلسب إلم جّ :إلسنت،ٚف إل :إلسب إلم جّ إلحلبً إلع د إلسهلل إلستمد إلب إلٌصٌد إلس،قصيٌم إل( :إل
 273ا)إلكتبإلذًسغٍو:إلستمً إلملٍ إلس،ن غسإل:إلمكت ّإلحلبَإلسنتع  َ،إلعد إلسٝجصسٔإل
:إل.5
 )23ضن إلسب إلم جّ إلسنت،ٚف :إلسب إلم جّ إلحلبً إلع د إلسهلل إلستمد إلب إلٌصٌد إلس،قصيٌم إل( :إل
 273ا) إلكتبإلذًسغٍو:إلستمً إلملٍ إلس،ن غس:إلمكت ّإلحلبَإلسنتع .َ،إل
 )24ضن إلحلبَ إل سي إلسنت،ٚف :إلحلبً إل سي إلضلٍم إلب إلسٝغعث إلس،طحطت اَ إلس،ن غس :إل سزإل
س،كت بإلس،عسبَ إلبرلي

إلعد إلسٝجصسٔ:إل.4إل

 )25ضن إلسٍ ،هقَ إلس،كدلٓ إلسنت،ٚف :إلحللتد إلب إلسذتطؽت إلب إلعلَ إلب إلمًضْ إلحلبً إلبكسإل
سٍ ،هقَ إلس،ن غس:إلمكت ّإل سزإلس ،شإل -إلمكّإلسنتكسمّإل إل1414إل–إل 1994إلحتقٍق:إل
ستمدإلع دإلس،ق زإلعة .إل
 )26ضن إلس،ذلمرُ إلسنت،ٚف :إلٝبَ إلعٍطْ إلستمد إلب إلعٍطْ إلس،ذلمرُ (  :إل 279إل ا) إل
سكقق:إلبػ زإلعًس إلمعسي
 )27س،طرلِإلس،ن ًٌّإلٛب إل ػ

إلس،ن غس:إل سزإلس،غسبإلسالضٜمَإل–إلبرلي .إل
إلسنت،ٚف:إلع دإلسنتلكإلب إل ػ إلب إلحلًٌبإلسذتمرلُإلسنتع فسُإل

حلبًإلستمدش :إل 213از إلسكقق:إل،وإلع دإلس،سٙي إلضعد إلس،ن غس:إل سزإلسدتٍ إل– إلبرلي إل
س،ة عّ:إلسٝيؾتإل إل.1411
 )28س،طرلِ إلس،ن ًٌّ إلسنت،ٚف :إلسٛم إلحلبْ إلس ،دسٔ إلنزل عٍ إلب إلكثرل إل 701إل -إل 747ا إل
حتقٍق:إلمؿة ْإلع دإلسً،سذدإل 1396إل اإل -إل 1971إل إلس،ن غس:إل سزإلسنتعسفّإل،لة عّإل
يس،نػسإليس،تًشٌع إلبرلي إل–إل ،ن

إلعد إلسٝجصسٔ:إل.4إل

 )29س،طٍ إلسدتسسز إلسنتتدفق إلعلْ إلذدسٕق إلسٝش ز إلسنت،ٚف :إلستمد إلب إلعلَ إلب إلستمدإل
س،ػًك اَإل( :إل 1250ا) إلس،ن غس:إل سزإلسب إلذص إلس،ة عّ:إلس،ة عّإلسٝيؾت.إل
 )30غسحإلس،عقٍدِإلس،ةر يٌّإل(نحت

إلس،ط ٕ إلؿت إلوتإلس،ةر يٌّإلم إلمط ٕ ) إلؾ حلإلب إل

ع د إلس،عصٌص إلب إلستمد إلفو إلس،ػٍو إلمسد إلحلذ ٌثو إلضلٍم إلس،ق ً،اَ إل سز إلسنتً ِ إل
سنتنؿًزِ/إلمؿس إليتإل 1إل 1432ا/إل 2011إلزتلدس إل.إل
 )31غسح إل هرٌب إلكت ب إلسٛعتؿ

إل هرٌب إليكتع إلي س ٍب :إلمؿة ْ إلب إلستمد إلب إل

مؿة ْ إلحتقٍق:إلم ،دإلب إلع دإلس،كسٌ إل1424إل اإل -إل2003إل .إل
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 )32غسحإلؾرٍسإلس ،ا زُ إلٛب إلبة و:إلسنت،ٚف:إلحلبًإلسذتط إلعلَإلب إلملفإلب إلع دإلسنتلكإل
ب إلبة وإلس ،كسُإلس،قس،

إل سزإلس،نػسإل:إلمكت ّإلس،سغدإل -إلس،طعً ٌّإل/إلس،سٌ

إل

 إل 1423اإل -إل 2003إلس،ة عّإل:إلس،ث اٍّ إلحتقٍقإل:إلحلبًإلـتٍ إلٌ ضسإلب إلنبسس ٍ إلعد إلسٝجصسٔإل/إل.10
 )33س،ؿر حإل دإلس،لغّإليؾر حإلس،عسبٍّ إلسنت،ٚف:إلنزل عٍ إلب إللت إلسدتً سُ إلسكقق:إل
حللتد إلع د إلس،غ ًز إلعة ز إلس،ن غس :إل سز إلس،عل إل،لمٌٜؽت إلضنّ إلس،نػس :إل 1990إلعد إل
سجمللدس :إل 7إلزق إلس،ة عّ.1:
 )34إلؾرٍس إلسالم إلس ،ا زُ إلسنت،ٚف :إلستمد إلب إلنزل عٍ إلحلبً إلع د إلسهلل إلس ،ا زُإل
سدتع َ إلسكقق:إلستمدإلش رلإلب إلا ؾسإلس،ن ؾس إلس،ن غس:إل سزإلً،وإلس،نح ِإل(مؿًزِإل
ع إلس،طلة اٍّ إلبإق فّ إل سقٍ إل سقٍ إلستمد إلفٚس إلع د إلس ،قَ إلس،ة عّ :إلسٝيؾت إل
 1422ا إلعد إلسٝجصسٔ:إل.9إل
 )35س،ةسوإلسذتكمٍّإلوتإلس،طٍ ضّإلس،ػسعٍّ إلسنت،ٚف:إلستمدإلب إلحلبَإلبكسإلب إلحلًٌبإلسب إل
قٍ إلسدتًشٌّإلحلبًإلع دإلسهلل إلسكقق:إلا ٌفإلب إلحللتدإلسذتمد إلس،ن غس:إلزتمعإلس ،قوإل
سالضٜمَإل دِ إلضنّإلس،نػس:إل 1428عد إلسجمللدس :إل 2إلزق إلس،ة عّ.1:
 )36س،عدِإلغسحإلس،عمدِ:إلسنت،ٚف:إلع دس،سلت إلب إلنبسس ٍ إلب إلحللتد إلحلبًإلستمدإلبه ٔإل
س،دٌ إلسنتقدضَ إل( :إل 624ا) إلسكقق:إلؾٜحإلب إلستمدإلعًٌكّ إلس،ن غس:إل سزإل
س،كتبإلس،علمٍّ إلس،ة عّإل:إلس،ة عّإلس،ث اٍّ إل 1426ا. 2005/إل
 )37عل إلحلؾًو إلس ،قو إلسنت،ٚف :إلع د إلس ً،ب إلم ٜإل(سنتتًفْ :إل 1375ا) إلس،ن غس:إل
مكت ّ إلس،دعًِ إل -إلغ ب إلسٝش س(ع إلس،ة عّ إلس،ث منّ إل،دسز إلس،قل ) إلس،ة عّ :إلع إل
س،ة عّإلس،ث منّإل،دسزإلس،قل إلعد إلسٝجصسٔ:إل.1إل
 )38عمدِإلس،ق زُإلغسحإلس ،ا زُإل(يت.إلس،علمٍّ) إلسنت،ٚف:إلبدزإلس،دٌ إلحلبًإلستمدإلستمً إلب إل
حللتد إلس،عٍم إلسكقق :إلع د إلسهلل إلستمً إلستمد إلعمس إلس،ن غس :إل سز إلس،كتبإل
س،علمٍّ إلضنّإلس،نػس:إل1421إل–إل 2001إلعد إلسجمللدس :إل.13
 )39إلس،عن ٌّإلغسحإلسشلدسٌّ:إلسنت،ٚف:إلستمدإلب إلستمدإلب إلستمً إلحلكم إلس،دٌ إلحلبًإلع دإل
سهلل إلسب إلس،ػٍو إلسلظ إلس،دٌ إلسب إلس،ػٍو إلكت و إلس،دٌ إلس،سيمَ إلس ،بس َ إل( :إل
 786ا)س،ن غس:إل سزإلس ،كسإلس،ة عّ:إلبدي إل ،عّإليبدي إل زٌوإلعد إلسٝجصسٔ:إل.10
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 )40إل فتس إلس ،زُ إلغسح إلؾرٍس إلس ،ا زُ :إلسنت،ٚف :إلحللتد إلب إلعلَ إلب إلذحس إلحلبً إلس ،ك إل
س،عطقٜاَإلس،ػ فعَ إلس،ن غس:إل سزإلسنتعسفّإل -إلإلبرلي إل إل 1379إلحتقٍقإل:إلحللتدإلب إل
علَإلب إلذحسإلحلبًإلس ،ك إلس،عطقٜاَإلس،ػ فعَ إلعد إلسٝجصسٔإل:إل.13إل
 )41فتًحإلمؿسإليحلم ز :إلسنت،ٚف :إلحلبًإلس،ق ض إلع دإلس،سلت إلب إلع دإلسهللإلع دإلسذتك إل
ب إلحلعؽتإلس،قسغَإلسنتؿسُ إلحتقٍق:إلستمدإلسذتحرلُإل سزإلس،نػس /إل سزإلس ،كسإل -إل
برلي إل -إل 1416ا/إل 1996إلعد إلسٝجصسٔإل/إل1س،ة عّإل:إل1إل.
 )42س ،سيو إلحلي إلحلاًسز إلس،دليو إلوت إلحلاًسٔ إلس ،سيو :إلسنت،ٚف :إلحلبً إلس،ع ع إلحللتد إلب إلن زٌظإل
س،ؿنه جَ إلس،قسسوت إلا إل(  :إل684ى) إل إلحتقٍق :إلملٍ إلسنتنؿًز إلس،ن غس :إل سز إلس،كتبإل
س،علمٍّ إلضنّإلس،نػس:إل 1418اإل -إل 1998إلمك إلس،نػس:إلبرلي

إلعد إلسٝجصسٔ:إل

.4إل
 )43سٔ ،قْوُ إلسالضٜمَٗ إليحل ٌ،تُوُ إلس،ػٖ م إل ّّ، ٞ،إلس،ػٖسعٍّٖ إليسٟزسٔ إلسنتر ٍّٖ إليحل ٓ إلس،نٌٖتسٌٖ إل
س ،قهٍّٖ إليحتقٍق إلسٝذ ٌث إلس،نٖ ًٌّٖ إليختسظته  :إلسنت،ٚف :إلحل . .إليَ ِ َّ إلس،صٗذٍَِلَٔٓ إلحلضت ذإل
َ إليحلؾً،و إل
يزٍٕظ إلقط إلس ،قو إلسالضٜم ٓ

معّ إل مػق إل -إلكلٍّّٖ إلس،ػٖسٌعّ إل

س،ن غس:إل سزإلس ،كسإل -إلضًزٌّٖإل–إل مػق إلس،ة عّإل:إلس،ةٌ عّإلس،سٖسبعّ إلعد إلسٝجصسٔإل:إل
.10
 )44سً ،سكو إلس،ديساَ إلعلْ إلزض  ّ،إلسب إلحلبَ إلشٌد إلس،قرليساَ :إلسنت،ٚف :إلحللتد إلب إلغنٍ إلب إل
إلس،ن غس :إلمكت ّ إلس،ثق فّإل

ض مل إلس،ن سسيُ إل(  :إل 1126ا) إلسكقق :إلزق إلفسذ
س،دٌنٍّ.إل

 )45س،ق مًع إلسكٍىت :إلزتد إلس،دٌ إلحلبً إل ،س إلستمد إلب إلٌعقًب إلس ،رليشفب ٓ إل( إل إل:إل
 817ا) إلحتقٍق:إلمكتبإلحتقٍقإلس،ذلسثإلوتإلمٚضطّإلس،سض  ّ،إلبإغسس :إلستمدإلاعٍ إل
س،عسقطًُضَ إلس،ن غس :إلمٚضطّ إلس،سض  ّ،إل،لة عّ إليس،نػس إليس،تًشٌع إلبرلي إل– إل ،ن إل
س،ة عّ:إلس،ث منّ إل1426إل اإل -إل2005إل إلعد إلسٝجصسٔ:إل.1
 )46قؿّإلس،دٌ ا

إلضلٍم إلمٌتهس إلس ،ً،إلس،عسبَ إلس،ق سِإلاإلبرلي إليت. 1 1984إل

 )47قًسعدإلسٝذك إلوتإلمؿ حلإلسٝا

إلسنت،ٚف:إلحلبًإلستمدإلعصإلس،دٌ إلع دإلس،عصٌصإلب إل

ع دإلس،ط ٜإلب إلحلبَإلس،ق ض إلب إلسذتط إلس،طلمَإلس،دمػقَ إلسنتلقبإلبطلة إلس،علم ٔإل
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( :إل 660ا) إلسكقق:إلستمً إلب إلس،تٜمٍدإلس،ػنقٍةَ إلس،ن غس:إل سزإلسنتع ز إلبرلي إل
–إل ،ن .إل
 )48س،قًساؽت إلس ،قهٍّ :إلسنت،ٚف :إلحلبً إلس،ق ض إلستمد إلب إلحللتد إلب إلجصُ إلس،كل إل
س،غسا ( َ،قسفإلمكت ّإلس ،قوإليحلؾً،و إلمسكصإلس،ذلسثإلٝد ثإلسذت ضبإلسَ،ٟإلاإل
سٝز إلاإلعم ).إل
 )49ك ٌّإلس،ة ،بإلس،سب اَإل،سض ّ،إلحلبَإلشٌدإلس،قرليساَ إل نيٍ،ف:إلحلبًإلسذتط إلسنت ،كَ إل
حتقٍق:إلًٌضفإلس،ػٍوإلستمدإلس ،ق عَ إلس،ن غس:إل سزإلس ،كس إلضنّإلس،نػس:إل.1412إل
 )50كنصإلس،عم وإلوتإلضن إلسٝقًسوإليسٝفع و إلسنت،ٚف:إلعٜٔإلس،دٌ إلعلَإلب إلذط إلس،دٌ إل
سنتتقَ إلسشلندُ إلس،دل

إلفًزُ إل(  :إل 975ا) إلسكقق :إلبكسُ إلذٍ اَ -إلؾ ًِإل

س،طق إلس،ن غس:إلمٚضطّإلس،سض  ّ،إلس،ة عّإلسرت مطّإل  1401ا. 1981/إل
 )51س،كنص إلسنتسؾً إلوت إلقًسعد إلس،تلمً إل  .إلحليغطت إلزي لنخ إلمكت ّ إلكنًش إل،لنػسإل
يس،تًشٌع إلس،ة عّإلسٝيؾت.إل
 )52زتمً إلس ،ت يٓ :إلسنت،ٚف :إلحللتد إلع د إلسذتلٍ إلب إل ٍمٍّ إلسذتسساَ إلحلبً إلس،ع ع ( إل :إل
 )728إلحتقٍق :إلع د إلس،سلت إلب إلستمد إلب إلق ض إلس،ع ؾمَ إلس،نحدُ إلس،ن غس:إل
مكت ّإلسب إل ٍمٍّ.إل
 )53سجملمً إلغسحإلسنتهرب:إلسنت،ٚفإل:إلحلبًإلشكسٌ إلستٍَإلس،دٌ إلعتٍْإلب إلغس إلس،نًيُإل(إل
إل:إل 676ا) إلش ًإلغسحإلس،نًيُإل،كت بإلسنتهربإل،لػرلسشُإل( إل:إل476إل ا)إلزإل.
 )54سكك إليسكٍىتإلس ٝعٌت :إلسنت،ٚفإل:إلحلبًإلسذتط إلعلَإلب إلنزل عٍ إلب إلضٍدىإلسنتسضَإل
ا إلضنّ إلسً،ف ِ إل 458ا إلحتقٍق إل :إلع د إلسذتمٍد إل ندسيُ إلس،ن غس إل :إل سز إلس،كتبإل
س،علمٍّ إلضنّإلس،نػسإل:إل 2000إلمك إلس،نػسإل:إلبرلي

إلعد إلسٝجصسٔإل:إل.10

 )55سكلْ إلب ٟن ز :إلسنت،ٚف :إلحلبً إلستمد إلعلَ إلب إلحللتد إلب إلضعٍد إلب إلذص إلسٝاد،طَإل
س،قس ،إلسٌ،ت سُإل( إل :إل 456ا) إلس،ن غس:إل سزإلس ،كس– إلبرلي إلس،ة عّ:إلبدي إل ،عّإل
يبدي إل زٌو إلعد إلسٝجصسٔ.12:إل
 )56شتت ز إلس،ؿر ح إلسنت،ٚف :إلستمد إلب إلحلبَ إلبكس إلب إلع د إلس،ق ز إلس،سسشُ إلحتقٍق:إل
ستمً إلم ،س إلس،ن غس:إلمكت ّإل ،ن إلا غسي إل– إلبرلي

إلس،ة عّإل ،عّإلجدٌدِإل إل

1415ى– 1995إلعد إلسٝجصسٔ.1:إل
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 )57سنتاؿـ إل :إلسنت،ٚف إل :إلحلبً إلسذتط إلعلَ إلب إلنزل عٍ إلس،نرًُ إلس،لغًُ إلسٝاد،طَإل
سنتعسي إلب ب إلضٍدى إل سزإلس،نػسإل:إل سزإلنذٍ ٔإلس،ذلسثإلس،عسبَإل -إلبرلي إل -إل 1417اإل
 1996إلس،ة عّإل:إلسٝيؾت إلحتقٍقإل:إلملٍ إلنبسس إلج و إلعد إلسٝجصسٔإل.5
 )58سنتطتدزك إلعلْ إلس،ؿرٍرؽت إلسنت،ٚف :إلستمد إلب إلع دسهلل إلحلبً إلع دسهلل إلسذت ك إل
س،نٍط بًزُ إلس،ن غس :إل سز إلس،كتب إلس،علمٍّ إل– إلبرلي

إلس،ة عّ إلسٝيؾت إل إل 1411إل–إل

.1990إل
 )59مة ،عإلس،تم إلياؿ ٕسإلسٝا إليمنح ِإلسرتًسفإليس،عًس إلوتإلز إلنب ذّإلنغسس إلذيُإل
سدتن ٌ إليسالجسس إلشٌ ِإلعلْإلم إلغس إلسهللإلم إلسذتدي إليسٝذك إل:سنت،ٚفإل:إل
س،ق قَإلحلبَإلس،ع عإلحللتدإلس،ػم إلسشلنت َ إل(  833ا) إل زسضّإليحتقٍقإل:إل
س،دكتًزإلع دإلسرت ،قإلحللتدي إل.
 )60سنتعح إلسً،ضٍىت :إلسنت،ٚف :إلنبسس ٍ إلمؿة ْ إلحللتد إلس،صٌ إل إلذ مد إلع د إلس،ق ز إل
ستمدإلس،نح ز إل سزإلس،نػس:إل سزإلس،دعًِ إلحتقٍق:إلزتمعإلس،لغّإلس،عسبٍّ إلعد إلسٝجصسٔ:إل
.2إل
 )61معح إلمق ٌٍظ إلس،لغّ إلسنت،ٚف :إلحلبً إلسذتطؽت إلحللتد إلب إلف زع إلب إلشكسٌ إلسكقق:إل
ع د إلس،ط ٜإلستمد إل زي إلس،ن غس :إل سز إلس ،كس إلس،ة عّ :إل 1399اإل -إل 1979إل
عد إلسٝجصسٔ:إل.6إل
 )62سنتغم إل:سنت،ٚف :إلمًفق إلس،دٌ إلسب إلقدسمّ إل إلسكقق :إلع د إلسهلل إلب إلع د إلسكط إل
س،ذلكَإل -إلع دإلس ،ت حإلسذتلً إلذ ّ،إلس ،هسضّ:إلم هسعإلعلْإلس،عن يٌ إلس،سٍٕطٍّ إل
س،ن غس:إل سزإلع ملإلس،كتب إلضنّإلس،نػس:إل1417إل–إل 1997إلعد إلسجمللدس :إل 15إلزق إل
س،ة عّ:إل3إل.
 )63سنتغم إلوت إلفقو إلسب إلذن  .إلسنت،ٚف إل :إلحلبً إلستمد إلمًفق إلس،دٌ إلع د إلسهلل إلب إلحللتد إلب إل
ستمدإل إلس،ػهرلإلب ب إلقدسمّإلسنتقدضَإل( :إل 620ا)إل.
 )64من زإلس،ط ٍ إلوتإلغسحإلس،د: ٍ،إلسنت،ٚفإل:إلنبسس ٍ إلب إلستمدإلب إلض ملإلب إلقًٌ إل( إل:إل
 1353ا) إلسكقق إل :إلش رل إلس،ػ يٌؼ إلس،ن غس إل :إلسنتكتب إلسالضٜمَ إلس،ة عّ إل:إل
س،ة عّإلس،ط بعّإل1409إل ا. 1989 -إل
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 )65سنتنه د إلغسح إلؾرٍس إلمطل إلب إلسذتح د إلسنت،ٚف :إلحلبً إلشكسٌ إلعتٍْ إلب إلغس إلب إل
إلس،ة عّإلس،ث اٍّ إل 1392إل

مسُإلس،نًيُ إلس،ن غس:إل سزإلنذٍ ٔإلس،ذلسثإلس،عسبَإل– إلبرلي
عد إلسٝجصسٔ:إل.18إل

 )66سنتنهخإلسنتطلًكإلوتإلضٍ ضّإلسنتلًك إلسنت،ٚف:إلع دإلس،سلت إلب إلع دإلسهللإلب إلاؿسإلب إل
ع د إلس،سلت إلس،ػٍصزُ (  :إل589ى)ا إلحتقٍق :إلعلَ إلع د إلسهلل إلسنتًضْ إلس،ن غس:إل
مكت ّ إلسنتن ز إلضنّ إلس،نػس :إل 1407ا -إل 1987إلمك إلس،نػس :إلس،صزق ٔ إلعد إل
سٝجصسٔ:إل.1إل
 )67سنتًسفق  :إلسنت،ٚف :إلنبسس ٍ إلب إلمًضْ إلب إلستمد إلس،لامَ إلس،غسا  َ،إلس،ػهرلإل
ب ،ػ  ،إل( :إل 790ا) إلسكقق:إلحلبًإلع ٍدِإلمػهًزإلب إلذط إلفوإلضلم
سزإلسب إلع

إلس،ن غس:إل

إلس،ة عّ:إلس،ة عّإلسٝيؾتإل 1417ا/إل. 1997إل

 )68سنتًز إلس،عربإلسنتعؽتإلم إلفن زإلحلع ٜإلس،ت بعؽت.إلسنت،ٚف:إلستمدإلملفإلضٜمّ.إلزتلدس .إل
شتةًيتإليملإلٌة عإلبعد.
 )69اٍ إلسٝي ،زإلغسحإلمنتقْإلسٝم زإلم إلحلذ ٌثإلضٍدإلسٝمٍ زإل(يت.إلسذتل ) إلسنت،ٚف:إل
ستمد إلب إلعلَ إلب إلستمد إلس،ػًك اَ إلس،ن غس :إلمؿة ْ إلس ،بَ إلسذتل
س،نػس:إل1391إل–إل 1971إلعد إلسجمللدس :إل.8

إل
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